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ZSA ZSA GABOR
20TH CENTURY FOX

JÁ 
"estrelas" em Hollywood que se têm tornado fam°-

sas pelas atitudes que tomam fora da tela. isà 
f**

Gabor é uma dessas pequenas. E' bonita, msinuanle, tem
centenas de admiradores, mas é temperamental. U.uana
cisma, ninguém pode com ela; bota a boca no rmmao e
"arrasa" qualquer um. Isso lhe dá prestigio e auxntmax
número de seus fãs. Esse fato curioso nao e novxciaae i
"Cidade de Estrelas"; outras fizeram coisas piores t cdu
dia se tornavam mais famosas e queridas.

Zsa Zsa Gabor está fazendo sucesso, e o me^ce^po^.
além de lindíssima, sabe representar. Um de seus; p. -
ros filmes é "We are not married", no qual aparece w 

^
Louis Calhem, assim como vemos na cena ao wi,
mais recente é "Moulin Rouge", filme espetacular 4
lhe dará o estrelato. ___~-~—
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duplique
sua produção diária

¦ 
«** •¦

com uma

SEWMATIC
A máquina de costura elétrica,
que perfaz 20 operações diferentes!

Màda ao preço antigo:m,

Borda
Caseia
Prega botões
Plissa
Embainha
Serze
Debrua
Prega rendas
Franze com graduação
Foz babados i
Braço livre para sercir
meias
Margina
Prega fecho-ecla ir
Prega vivos e entremeiOS
Prega vivo duplo
Acolchoa
Faz pregas /
Coze para traz
Costura por cima de
alfinetes (dispositivo
especial)
Guia de corte

mensais
pelo Crediário

SEM ENTRADA

X

i

B

1^;:' .'.'

Garantida contra defeitos de fabricação

AVENIDA ESQ. OUVIDOR

JOKNAL DAS MOÇAS 3 ,--

V I

ii

¦m

yr:-'.
¦y-%.

m

&

X-

¦m
-.ii- mmmm

/¦

#i

1 I? 
'

II"

XXs.
:'tX'

'.-¦IIííJí
¦ fíiíl! fX

X
¦ J-

¦¦.21

v X

•

le

ili
«I '-. ti

,5 J
¦ 

/

í :

MBaijaBWHiygwWWWHByWgT!!*

í 1 ei

d li
Ú l.i

s,i,
x

i 1



~f&
»•'/.)

¦-,•». Jtó"Ç*Sí5ÍJtoiA^« iar-^jdtí--.';-.- 
"•

I

.JS

li

II _
111- UH

ir ,

!

¦ tÁ>

I,
I

i I

^

'Cate Dançante , uma criação de Moisés^
Weltman, é um dos grandes programas de au-
ditório da Rádio Club do Brasil, tendo açòla-
boração de um pugilo de bons artistas e
apresentando como estrela a famosa "Rainha
do Rádio de 1952". Mary Gonçalves. Seguindo I
a nova tendência dos programas de auditório"Café Dançante" diverte o público corivqua-

dros hilariantes e bons números musicais I

mm
MsIlÉ:

íosé Maria de Abreu, um dos nomes mais conhecidos
e famosos da música popular e do rádio, autor de inú-
meros sucessos» acompanha Mary Gonçalves numa de

suas canções

Aqui está o grande humorista
José Vasconcelos. É o maior
imitador de vozes e faz

caretas bonitinhas. . .

IÜ
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Eles também tiveram a sua vez. São os locutores Gebei
Moreira e Walter Luiz

m ¦ :..$!
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terpretada por AríMb W
e Zelia Guimarãl|É§tie



mj£*miu^^i^ui6uu^

Sgsjjs^H ¦¦¦¦¦ ^^^j^M^S^f'^^^}^^^^^^. ':'*'*^^^S_-_^S^^v________l ____Sa_-_l ^Ra''7.' ' 
*'*'^?___j ____FJB Hv_____! __¦ ___________ ^^^^ '^^^J^-_-_---*J^^---Hc_-^^^-------------i

vyv€ÍS__________________ • _.*» oòfi_?_'&'t",""''-'"s_- .7gX'X _c-S_cSS^_-___s?v4-_-4-^ _hS^K_<£________________'^ j -,X'.*^g^B ^^^¦MÉMHtffll ^^^b ^fl ^^^V MjKjfl_____B_^vT^T__

_^____i ____B^-^^wã^______o'*- '¦¦__í__&*____^'S5Íí *£__!___• ¦¦'íí'.'" xxx x.x xx. yjíj^í-ííi&g^^ oflKr,' y.\%rm^Ê

w_3B___LE

SI

inferi
XH (

."¦¦;¦-" í-^".*.?.;;'* rí-c
•V- ¦ V ¦-¦'•¦-,*ilí-(r

StÉSIíxl
llll ii

X*f il
imIXn

SP
xêj

•"_*__.*.<

___HHB
_;_g_B_i

i
;

1

Cr ífr.tP

38

:si:

r

• -'1 . I

X
mm

¦;,t ¦_

.;>
-; 

!

'««^«w«»«w*wii(^ ¦¦



* ÊnSrC

II 

Elas e o casamento.

xBRex * * *
SíIP^- GRANDE IDÉIA

| j ife I 3' \M 1/

e ! í .' ssee.

|;|x — 

O Canale canalizou um
,fe; grande rio perto da fazenda dele.
teK — Para irrigar os campos?

— Não. Para montar uma distri-
buidora de leite.

fxx.
etf pXx

i, fí I «si,,, .-¦ »%

; I; pX; ,~-_-»>«____________.
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INÍCIO

— Quando é que começa a vida

FACÍLIMO

matrimonial? r-? c
— Quando a mulher pede pela

primeira vez dinheiro a seu esposo.

X A D R E Z

Aquele ali é campeão de xadrez.
É um êmulo de Alekine.
Não! É "bicheiro".

•!* *_* *?•'!* *•* i ri*

F O R T E MOTIVO

Vou deixar de beber.
Pór que?
Quando eu bebo, vejo a minha

sogra em duplicata. %

* *

NA PORTA DO PRESÍDIO

Que deseja?
%**-'' *' — Sou garção do bar ali defronte.

Peço que diga ao preso 1008 que o
estão chamando ao telefone.

* *

RECORDE" DE VELOCIDADE

O juiz — Por que já deseja o di-
vórcio?

Aartista — Meu esposo está assi-
íando no livro de registro civil com
letras maiores que as minhas.

* * *

IDÉIA FIXA

— Dize-me! Quando pensas em
casar-te?

Sempre. . . sempre.

\
/rfV V f* WmJSMJh

 rT___(A> X

— Para vir até ca? È muito fáciL
Viaje 8 horas de automóvel até S.
Cristóvão. Desça no primeiro posto
de gasolina. Tome um cafezinho no>
bar, viaje depois mais 4 horas, tome
outro cafezinho no segundo posto e
em 3 horas estará aqui!

* * *

A PROPÓSITO

I Mmmmk 
~t ãílWüaf \

IHK' J? U||jÊU I

WO

— Querido Por que não fazes como
su Aproveita que teus cabelos estão
compridos e mande fazer uma
permanente.

@@®@@ @@@@@ ©@®@@ ©@@®© ©@®®® ®@@©@ @©@©@ @©@@@ ®® @*<
ÊLE É DE ENCHER...

fl

JORNAL DAS MOÇAS 30-4-1953
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PgPlPOS PtlO HCtMBOJSO POSTAI A

SuBElTLER' ^^^ - ——™^—J!^^^JT IfI fl lflflV ¦¦ fl^T!j?fl^^nRnnC
APROVcucM o transporte aéreo GR ATIs^^mÊâamm

^^^Êm <f ^j*»v^». ^ 
* COROgES DE OPRQ

CP*inn iiijíiii !MJI _ Tlpo (.01.,.en,p

RUA DO ROSÀHIO, 135-4.° And. S/4 — R|0 DE JANEIRO
CAIXA POSTAL 1507

AOS FREGICSKS DO RIO At.ní.m.i B0 balei* «0m e»lp,«, ¥arÍ4dü

^®!a:
, 979- ls ,,„„„. u. ^^psl?
taomhravrt. contra ralo. solares" J S« r.V?^ »"»etu5
;«*•«• fle matai dourado par? JJjg1 °c^ «••••• «* «feiwurn.n«e »en horas» com esi&J* d* ™™"" vr» *WM>0.•*wo. Cr* MtfO 

¦"^ "*

. _, ÍMií"—

^Dooooeoc, »«a —

CrS 150,00
"Simples" CrS 130,00

" "Maria".. iPiS 150,00
" "Cadeado" CrS ItiO.OO

" "Paiisinho" CrS liiÒ.OO

•ai

•17 — .Magnífico conjunto fo*.
íheado a ouro, enfeitado com lln«
das pérola*
C«il.<r  «r« 7II.MP
AiUrlr;! ,.  <r$ AO.tlO'
eillnnm.  < •* 4IÜJQ*

l-»iM^r*-E'Cíanie re,ó«'o Pulseira todo>«•meado a ouro de 18 ouiiair« ^„™. .;««•«CrS 330.00. 15 rubisTpuí "ra 
de or

SJjW» ÇrS «0.00.- Ancora 15rub,s Si

9»)C^ E.^a„te ci^unio f.."Muito to, te" Ci$ HSO 
"Zr

Brincos "•"• C S 40°*nt0*  CrS Jo.o#

.^v-«

.M2 — Medalha com cordão doouro. Tamanho grande CS 105,0olainanhó médio CrS 175.00. Só amedalha grande CrS 05.00. Só ;tmedalha média CrS 85,00.

952

1^1 flTA^P^

/«¦» — Masnifico re!ògl» Ml.seira tipo cobnnha. folheado ijrubir-, anic-inasnriico. maqulnr»l.J qualidade, ilaiiilo ,1 impre».fa*» lie u .ia verdadeira obraprima cm ouro CrS 37S.00

^»ífy

iflgffi _^j2SÍÉ3P

91.1 — Lindo anel de ouro 18
quilates, com água marinha,
ametista, rwlti ou topá/io, mui-
Io vistoso CrS 145.00.

nit r Gracioso anel
de ouro de 18 quilates,
rom grande pedra ame-
lista ou lopazlo CrS
160.00.

OKI — .Anel de ouro, com
pedras vermelhas e sátira
liniiiea para homens e >••-
ilhotas CrS 135,00.

«2?— Lindo anel de ouro 18
quilates tmn água marinha,
cmetisifl. topazio eu rub-, comenfeite de safiras dos lados CrS200,00.

!»8J> — Pulseira elástica, fO.
Iheada. fundo de aço inoxidável
para senhoras OS 100,0(1. (,10.
niada CrS 120.00.

K

•ajkI

968 — Brincos de ou-
ro, 18 quilates. Pingeu-
les com pedras azul.
verdes ou vei molhai
CrS 150.00.

*» — Pulsera folheada a ouro,
Para relógio de íenhora, CrS 95.00.

. ""..1 ro'h««>» caranlido 1»•no» CrS no.oo

q" — Óculos amertranos "Cil-
da" ullra-morternos. garantidos,
rom lentes verdes, arinaràb na par-te de cima e dos lados folheado a
ouro. con» estújo de couro. iPre-
co das óticas do Rio>. CrS 450.00
Nosso preço de crande oferta CrS
I50.0Q.

*-' fkyaS^mk

^&r
n'' — Pulseira ccom rubi. folheados ,

to corarao abre para colocar
retratos) CrS 100.00

coração
a ouro.

, 010 — tindo bracelete to*
lheacio a ouro 18 quilatei*
com çravaçâo de rubis e sa«
fira brilho de brilhantes, unut
linda jóia CrS 95,00.

903 — nrin. os de on.co, 18 quilates. Pingou
tes com pedras a/.uis,
verdes 011 vermelhas
CrS 175,00.

WH — óculos Nurnanlletltlmo», ultra modernos,
rolehados a ouro. com l?.i.ic% verdes ou brancas tem
frau CrS IUJ09.

931 — Relógio r»
lheado com 15 rubis
antimagnético vidro
alto, cordonet de se-
da. m iquina * ótima
CrS 325,00.

932 — Ancora. 15 ru-
bis, 10 anos garantidoCr$ 450,00.

S!U - %l.ii*iiii'ieu« tu níeoM
itileilail»»» >• ii ni «atiras,

,t>nthi> ilr liV illt.»4ltt'«

í)j.<$a<iA:r

Jç
93.1 — Lindo eruxifí-
no com cordão cm
ouro 18 quilates
Ci S 275,00. Médio

175.00.

«11 — Elegantes óculo*
tipo RAYRAN para |10.
•nens e senhoras com tf
tõjo CrS 64,00

Q"5 — Coração e corrente de ou-«o CrS 175,00.

fl"7 — Medalha de São Jorge 0
corrente em ouro médio CrS...-
180.00. Grande CrS 200.0».

976 . Pulseira amerlea»
lia porta-perfumes folhea*
«a a ouro CrS 110,00

9!f — Cle^ante «nel
de ouro 18 quilates com
rubi CrS 230.00

^w ;

- Lindo relógio sul.co folheado 15 rubis. anti.magnético. 1 » qualidade,com pulseira tipo Cham*
pion. folheada CrS 390,00

y*wXpf%wíSi Ira

1 — Pulseira americana, folheada, com lii»«••• baiangandans enfeitados de fafiras em cores.vitima novidade Cr$ 90.00.

\ JU«J «. Pulseira americana, folheada, com bà»
' ^J\'*n,lan» « porla-retrato com vidro cóncavo.

70c mudar o retrato a vontade CrS 95.00.

^EwffÂ~W?çfíi\/{xjft áf^A±ÂdBÈaa^à\S^^^aJaLÍ

JwO — ktcuaiilc «iiiiiiinlu foflir:id«
.1 .Miro 1'iiieilado cinit iMlaimaudanN.
em filies:
Colai  CiS .^».0íl
Pulseira  CiS 4H.IKI
Rt-lncov  I rS ;»5.t«i

Wl — Magnífico conjunto fo.lheado a ouro. enfeitado com vá«rias pérolas e safiras, brilho de brt-thantes. Colar CrS 05.00. Brincos
CrS 40.00.

_J* wm
»*! — Anel "Roslnha- de ooro«•ni rubi CrS 125.00

Wí — Anel -Brotlnho1* de ouracom rubi e safira. para crianças trm«c<nhas CrS 95.00

*-5f — Lindos brinco»
de ouro com gravarão
de pedra» cm cores
CrS 90,00.

^l^^^flW^flk /Jl^^ ^^%<W4nffl>

92,1 — IMagniíieo bracelete
Suico. fo'heado com ?0 anos
de garantia ioljrc o folheado,
brilho e aparência cie ouro
legitimo, com 2 fechos de se
gurança. CrS 295.00.

Vn-TLl 
Mj,finififa Pulseira amerleana. lolheada a c>,rc, com balanran.dans de animais enfeitados com^p".

«»2n — Figa de ouro IS quilates —Crande CrS 7J.O0 Meuia CrS 4000,Pequena CrS 30.00

996 — Relógio folheado J5 rubis
anti magnético. l.a qualidade com
pulseira tipo ( hàríipiOU.CrS 350,00.
t»ó a pulseira Ct S 90.00.

^^^^^^^^^^!

.9-1 — Colar de Pérolas francí.sao. com íecho. imitação de brt.
V'3"'". prateado. 1 volta CrS
CrSU0.0Ò°"aSl CrS 75'°° J -"-•
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Mais uma vez, apresentamos nestas páginas
breve reportagem sobre um dos programas que
vêm tendo a preferência dos ouvintes, ou, melhor,
dos tele-espectadores, pois que "Idéias e Imagens"
é uma criação do jornalista Arnaldo Nogueira para
a televisão.

No programa, do qual focalizamos estes fia-
grantes, foi ventilado o assunto que prende a aten-
ção de todo o Brasil: a greve dos trabalhadores
paulistas. Fato de suma importância, tanto pelo
lado econômico como pelo político, esse movimen-
to tem causado apreensões, porquanto é inegável
que S. Paulo é uma das molas mestras do maqui-
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nismo movimentador de nossa enorme nação.
Figuras proeminentes da política, tanto federal

como estadual, nomes queridos e respeitados pelo
público, como sejam os dos deputados Arnaldo Cer-
deira, de São Paulo, Ruy Almeida, deputado fede-
ral, Lúcio Bittencourt, de Minas Gerais, Carmelo
D'Agostini, de São Paulo e Castilho Cabral, trata-

J~ nnV.iinfn T-v/->T-if-ioranrí/-\ çnhro as raZÕes QU6
levaram a gente da Paulicéia à atitude tomada.

Como não poderia deixar de acontecer, os
deputados encerraram a reunião de maneira cor-
dial, comentando, ainda, sobre a questão vital, cau-
sadora de descontentamentos, que é — como sabem
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Na primeira foto vemos da esquerda
para a direita, os deputados: Arnaldo

presidente
da mesa redonda, Arnaldo Nogueira, e
os deputados Lúcio Bittencourt, Car-
melo D'Agostinie Castilho Cabral, queaparecem, também, em outros clichês,
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localizados pela nossa objetiva, durante a palestra,em atitM.ci.es sugestivas. Ao alto, à direita, vemos umdetalhe técnico, quando Ja< i Campos e outros cuida-vani dos apareihòs cie controle de sons.
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ESTA É A MINIATURADA SENSACIONAL TOALH
que será publicada no Grande Número Especial de Modas a sair brevemente
:Reparem que os leques dos cantos têm desenhos diferentes uns dos outros
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^^^^^ TEPHEN passou a noite toda em claro. Precisava^^^ ^contrar a solução: levar a efeito o crime per-
^ 

feito, consumá-lo de tal forma que nenhum
I detetive, por sabido e sagaz, viesse a encontrar

P*V J ° motivo inicial, a prova substancial que lhe>*—^ permitisse remontar todo o caminho, até o crimi-noso. baoia, por ter lido, que uma simples ponta de cigarro basta,as vezes, a polida para esclarecer um mistério.

^ 
Com êle, as coisas deveriam correr de outra meneira: precisa-va matar sem deixar vestígios. A morte de Connor, seu amigo atéentão, era uma necessidade orgânica para ele. Um crime inadiávelJJevena ser perfeito! Mas como realizá-lo?

Queimou as meninges a noite toda e, finalmente, encontrouo mexo com o qual eliminaria o desafeto e rir-se-ia de todas asindagações policiais.

* * *

MANDOU 
confeccionar uma fôrma, em zinco. Parecia um

desses ¦nimiifrkc. Ao. nm\n~~ .«._._^_ _rMv«.iv/« va^ a^cu-cu. uue Laino aírranam ac r»nat-ir»oc« riuentão, um desses furadores de sacos. Na concavidade, introduziuapenas água e meteu-o no congelador, que ligou ao máximo. Doisdias depois, o liquido nada mais era que uma lâmina de gelo du-nssima, ponteaguda, tão perigosa quanto a de qualquer punhal.

Preparou-se. Sabia a hora certa em que Connor subiria as

G-pl 

-r ^s. ffcadas para entrar em seu apartamento, sito fronteiro ao dele
H II °' 

tena cheSado a hora Para imergir aquele estranho punhal
J_J Lj V^ nas costas do homem que agora odiava com todas as veras de seucoração. O punhal de gelo não tardaria a se liqüefazer e a políciaem vao buscaria uma arma ou tentaria estabelecer a qualidade dai""Himolllll|||mC3lllimillllC3IIIIIIIIIUIt arma. 4 dQe aa
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PUNHAL
DE

EO WILLIAM

Quando ouviu o barulho da porta principal que se abria, e
quando identificou, pelo muito que conhecia, os passos de Connor,
correu ao congelador, retirou o estôjo e dele a lâmina ponteaguda!
Depois, rápido, dirigiu-se à porta. Nesse momento, tropeçou na
orla do tapete e caiu para a frente. Instintivamente, levantou as
mãos, num gesto de defesa ao rosto. Mas a mão direita vinha com
o punhal "sui generis", cuja ponta penetrou num dos olhos, bem
no canto, afastando o globo sem machucá-lo. Com o tombo, a arma
penetrou toda, varando o cérebro, fulminando aquele assassino
em potencial.

?t* »t* *js

OUANDO 
a polícia chegou ao local, descoberto como foi o corpo

pela zeladora, que todas as manhãs ia fazer a limpeza do
pequeno apartamento, o tenente-detetive, olhando para o cada-
ver, disse:

— Parece que este homem morreu chorando! Vejam quantaslágrimas acumulou nesta pequena poça de água
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il li nKRATiMFATF,. as massas são nouco aprecia- COMO COZINHAR A MASSA? — Todos m W\

I

/GERALMENTE, as massas são pouco aprecia
^* das. São acusadas de não terem nenhum gos-
to, sem saber que isto provêm simplesmente da
maneira como elas foram escolhidas e preparadas.

As massas de boa qualidade devem ter a cor
de manteiga fresca e apresentar um cozimento
claro, brilhante, translúcido. Se você fizer as mas-
sas da maneira como lhe indicamos, obterá um
prato delicioso, completo, nutritivo, ligeiro, rã-
pido de se preparar e que não lhe fará engordar.

COMO COZINHAR A MASSA?
livros de cozinha lhe dirão que d<
massas no fogo durante Í5 a 20 minutos. Mas isto
é algo arbitrário. Não há um tempo de cozimen-
to definido. Algumas ficarão cozidas em 3 mina-
tos, outras precisarão de 12 minutos e outras de
20. O tempo de cozimento que nós indicamos aqui,
por exemplo, serve para algumas espécies de
massas. Sua forma e sua espessura determina o
tempo do cozimento.
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m--amos preparar os quitutes
Wmm i————BB—um,, »»^1-Í^M|

Os líaZíanos; que sao mestres em preparar mas-sas, dizem, que elas devem ser cozidas "ai dente"tstoe, quando ficar boa para ser partida entre osdentes. Isso fara^ com que você saiba se a massaesta cozida ou nao. Os conhecedores preferem-na^leves e firmes, porque, assim, conservam todo oseu sabor. Quando você julgar a massa cozida junte uma panela de água fria numa cacarola e deiZaí a massa para escorrer. Nunca ponha a massa em

CROQUETES DE ALETRIA _ Após cozinhara aletria durante 10 minutos, deixe-a escorrer nu-ma peneira. Em seguida, coloque-a numa panelacom cogumelos bem limpos, mas cortados em fa-
tias, bem como azeitonas pretas, sem caroço e pi-cadas em pequenos pedaços. À parte, faca um mô-
lho espesso, ligando tudo. Com a ajuda de uma co-
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MACARRÃO ESPECIAL — Durante 14 minu-
tos, deixe o macarrão cozinhar, depois coloque-o
numa fôrma de bordas altas. Junte presunto, corte
azeitonas em pequenos pedaços, junte ao macarrão,
bem como 100 gramas de queijo parmesão ralado,
uma colher de manteiga. Salpique por cima um
pouco de farinha de rosca e leve a dourar no forno.

ALETRIA COM BATATAS — Durante 10 mi-
nutos, deixe a aletria cozinhar. Escorra. Prepare
um ensopado de batatas açucaradas; num prato quevá ao forno, arrume uma camada de aletria, uma
de batatas, e assim até encher a fôrma. Termine
com uma camada de batatas. Ponha por cima uma
camada de mnteiga. Leve a cozinhar em forno du-
rante 20 minutos.

MACARRÃO À MODA PROVENÇAL — Tem-
po de cozedura: 11 minutos. Corte dois dentes de
slho, misture-os com 125 gramas de carne seca e
junte uma boa quantidade de manteiga. Junte
uma xícara de suco de tomate. Retire do fogo e co-
loque num prato. Sirva com bastante queijo ralado.

ASSADO DE VITELA COM MACARRÃO —
Prepare um assado de vitela comum, isto é, deve
colocar numa panela uma boa quantidade de man-
teiga e, quando estiver bem quente, juntar a carne
com os ossos. Deixe dourar de cada lado, abaixe o
fogo, cubra a panela e, durante o cozimento, junte

água morna ou fria. Deixe-as cozinhar em água fer-vendo, convenientemente salgada. Coloque, então,nesta água, a massa, pouco a pouco, para não va-rar a ebulição.
Você deve evitar, durante a mesma refeiçãocomer junto com as massas uma outra fécula, comobatatas, arroz, legumes secos. O melhor é servi-lacom legumes verdes ou saladas, e sua elegâncianada terá a lamentar.

lher de sopa, tome a pasta, forme croquetes quevocê deve enrolar num pouco de farinha e, em se-
guida, em farinha de pão. Coloque um pouco debanha numa cacarola e deixe esquentar bemQuando estiver bem quente, deixe dourar os cro-
quetes e retire-os.
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água quente aos poucos para aumentar o caldo.
À parte, cozinhe o macarrão durante 8 à 9 mi-

nutos, 50 gramas por pessoa. Deixe escorrer e sir-
va-o em volta do assado. Guarneça o prato com ca-
becas de cogumelos de Paris, cebola picada e leve-
mente passada em manteiga.'Sirva com o caldo nu-
ma molheira.

CONSOME DE ALETRIA — Num litro e meio
de água fervendo, junte 100 gramas de aletria: dei-xe cozinhar durante 3 minutos, depois escorra e,
por último, coloque numa sopeira. Coma assim
mesmo ou com um pouco de queijo ralado.

SOUFFLÉ NAPOLITANO — Receita d0 Dr.Carton. Cozinhe 200 gramas de aletria durante 10minutos, salgue e tempere com óleo, 200 gramasde cogumelos partidos em pequenos pedaços. Jun-te aos cogumelos uma colher de sopa de farinhauma xícara de água da aletria, um pouco de man-teiga e duas gemas de ovos diluídas em parte. Jun-te amassa escorrida 50 gramas de queijo ralado eas claras dos ovos batidas em neve. Coloque tudcnuma panela untada de manteiga e salpicada de fa-rinha de rosca. Deixe cozinhar no forno durante 3/4de hora, ou cozinhar 2 horas em banho-maria
Quando estiver pronto, retire da fôrma e sirva sò-zinha, ou com um molho branco.

(Conclui na pág. 60)
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PARA SER FORMOSA

SEUS CABELOS AP DE CURTOS, EX
OS CABELOS CURTOS SÃO MAIS PRÁTICOS — FACILI
DADES DE LIMPEZA — SAIBA DAR VIDA AOS SEUS

CABELOS

SE 
houve uma imposição da moda bem recebida pelas mu-

lheres, nestes últimos tempos, esta foi a dos cabelos curtos.
Milhares e milhares delas abençoam a hora em que, sem pena,
passaram a tesoura nas longas cabeleiras,.deixando-as ficar à
altura das orelhas. E explicam: — Nós, que trabalhamos fora
de casa, temos afazeres domésticos e precisamos nos arrumar
em questão de minutos. Somos obrigadas a resumir os segun-
dos dedicados ao penteado, no momento de sair. E como o ca-
belo curto é fácil de arrumar! Basta um ligeiro toque ali e
aqui para que tudo esteja bom. Ademais, com os fios mais cur-
tos, é menor o trabalho no momento do xampu.

CURTOS, MAS CUIDADOS

Ressaltou, contudo, uma elegante jovem de curtos cabe-
los que o fato de dedicar poucos minutos ao penteado, no mo-
mento de sair para a repartição ou para o escritório, não signi-
fica que a mulher tenha decidido desprezar os cuida-
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GM CUIDADOS
dos com a cabeleira. Pelo con-
trário. Nos momentos vagos.
geralmente à noite, quando
vai dormir, deve ela proceder
ao escovamento cuidadoso de
toda a cabeleira, usando uma
escova de cerdas duras, capaz
de fazer massagens sobre o
couro cabeludo e ativar a cir-
culação, para o fortalecimen-
to das raizes. Pelo menos aos
domingos, deve tirar duas ho-
ras para o xampu, lavando os
cabelos com todo cuidado,
para remover a poeira e a
gordura que se acumulam sô-
bre o couro cabeludo, tapando
os poros e podendo dar ori-
gem à queda dos cabelos e ou-
tros inconvenientes.

ATENÇÕES CONFORME
A CÔR

Todavia, alguns especialis-
tas em beleza feminina dizem
que os cuidados com os ca-
belos devem variar de acordo
çom a côr dos fios. Para as
morenas, cujos fios são mais
grossos, é bastante lavar uma
vez por semana, pelo menos
Para as louras, com os pelos
capilares mais finos, é neces-
sário lavá-los, pelo menos,
duas vezes por semana, pois
eles se embaraçam mais fácil-
mente.

Uma cabeleira mal cuidada
é fosca e sem vida. E, por mais
elegante que esteja a sua do-
na, um simples olhar aos seus
cabelos mal arrumados é su-
ficiente para apagar a impres-
são deixada pelo resto do
conjunto. E um dos maiores
inimigos do brilho e da beleza
dos cabelos é o pó, é a gordu-
ra, são os agentes atmosféri-
cos. Por isso, não é sacrifício
para a mulher tirar alguns
-uir[ bjb d STBUBUI9S so;uauiotu
par e lavar os cabelos, o que
os deixa, depois da operação,
macios, brilhantes e vivos, su-
-nuB ignbpmb raaq opuB^od
mação que se queira dar ao
penteado.
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Desculpe-me, Lydia Não possodemorar hoje. Tenho um encon-
tro com meus amigos no Clube.
(E fácil conquistar u??i noivo...
mas é difícil conservá-lo. E
Lydia pensa que pode atrai-lo
com sua beleza artificial.

-Minha filha. A felicidade no ca-
samento depende de várias coi-
sas, das quais a beleza natural é
muito importante.Você estáusan-
do "maquillage" excessivo paradisfarçar imperfeições da pele.Corrija-as com Leite de Colônia.
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(Foi wm conselho de mãe parafilha. E em breve Lydia não ti-nha mais dúvidas quanto ao fe-fiz fim do seu romance.)-Minha
querida. Hoje vamos marcar odia do nosso casamento. Agora,
quero viver sempre ao seu lado.
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EMBELEZADOR BÁSICO
O depoimento de mi-
lhares de jovens e se-
nhoras, em vários in-
quéritos, revelou que
a mulher brasileira —

famosa pela
sua beleza —
considera o
Leite de Colo-
nia o seu embe-
le^ador básico.

**N
Não artificialíze sua beleza... CORRIJA as
imperfeições da pele com Leite de Colônia.
Ê um erro disfarçar as imperfeições da pele com o "maquil-
lage" exagerado — nocivo à vital respiração da pele. O certo
é corrigir manchas, sardas, cravos, espinhas e outras erup-
ções da pele com Leite de Colônia. Use-o pela manha em
massagens sobre o rosto, colo e pescoço... quando sair, como
fixador do pó e protetor da cutis... e, à noite, numa última
limpeza da pele. E seu rosto ganhará aquela beleza das peles
eternamente jovens... eternamente lindas.

«

feitede fblonia.
O EMBELEZADOR DA MULHER

li Sí
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SONHO REALIZADO
CONTO DE CLARA WALLIS

O 
quarto não era grande coisa, mas já Cissy
tinha se acostumado e gostava dele. Havia

um ano que morava ali. Entretanto, lembrava-se
ainda do dia em que ali chegara pela primeira
vez, acompanhada pela senhora Joslin. Entra-
ram juntas e, quando viu o panorama que se

/ avistava da janela, voltou-se e disse:
— Está bem, fico com êle.
Era surpreendente, mas, ao comtemplar o

panorama marítimo que se divisava dali, signi-
ficava muito para ela. Se estava deprimida, bas-
tava aquela superfície aquática, salpicada aqui e
ali por um ou outro barco, para experimentar em
seguida um alívio para que a depressão desapa-
recesse.

Por isso, não deu importância a algumas
deficiências do quarto, como uma monstruosi-
dade esculpida que quisesse passar por mesa, por
exemplo. ..

Naquele quarto, a jovem experimentara
*--*>*^_n. _«._T»«^*** *-\ •>% V» _•% K-« ***- mmm, _-« _-» S* -^ -»¦-. -M-. _-___•_-* _*•» _J _-¦_ _-_!««_¦_ _•_-_.__¦_____» -t- —13 cima c-tianua aciioavau, c cia a eic uuc. UHJl llluiLU

tempo que vivesse nele, não chegaria a parecer-
lhe inteiramente seu. Acaso isto se devia a que a
senhora Joslin lhe dissera que, antes dela, estive-
ra ali um rapaz muito simpático? E era bem evi-
dente que ali vivera alguém até muito pouco
tempo. As marcas que se viam no chão indica-
vam que o rapaz mudara de lugar todos os
moveis. O mais curioso do caso era que, em ma-
teria de mobília e decoração, estava muito do seu
agrado.

É claro que, noutras coisas, o gosto do pri-
meiro ocupante e o dela não combinavam.

Cissy gostava que sua cama ficasse perto da
janela, de onde, à noite, podia observar o céu.
Era, também, evidente que êle preferia, como
ela, fazer sua própria comiâa, em vez de ir comer
num restaurante qualquer cheio de gente. Sem
dúvida, sobre a mesinha com toalha de matéria
plástica êle preparara suas saladas. . .

Cissy sabia que o desconhecido comia sala-
das porque, sobre a mesma mesinha, encontrou
escrito num papel:

— "Senhora Joslin, peço-lhe que para hoje
me compre uns tomates, umas cebolas, um pouco
de cenoura e tudo o que se deve comprar para
preparar minhas saladas".

Como dissemos anteriormente, a moça ex-
perimentava uma estranha sensação de que a
sombra do outro inquilino continuava morando
ali. E isto ela sentia porque, na sua pressa, a senho-
ra Joslin lhe dissera que o rapaz fora obrigado a
partir inesperadamente. Deixara uma maleta

cheia de roupa e outros objetos pessoais num dos
armários do quarto.

Outra coisa em que o gosto dele não combi-
nava com o dela era o "Gerânio". "Gerânio" cha-
mava-se o gato que pertencera ao rapaz. Cissy
não gostava de gatos. Ademais, "Gerânio" preo-
cupava-a muito, e assustava-a ainda mais com
seu costume de sentar-se no parapeito da janela,
E se caisse e morresse? Sentindo-se responsável
pela vida dele, a moça não o deixava que se sen-
tasse ali. Um dia, ela resolveu inspecionar os
armários onde o rapaz deixara sua maleta. Não
por curiosidade, mas para ajudar a arrumar o
que ficara. Conseqüente com suas boas inten-
ções ela tirou a maleta e abriu-a. Com efeito, tu-
do ali estava em desordem. Pela côr das roupas,
supôs que o rapaz, cujo nome estava gravado ali,
Felipe Quin, devia ser um pouco descuidado.
Também havia uma raquete de tênis, uma caixa
de cigarros cheia de pedras e pontas de flechas,
um pav.uic uc v.cu iaa, uuc cm nau uuia ici, uii»
papéis que pareciam cheios de fórmulas químicas
e o retrato de uma moça muito bonita. O retrato
estava partido pelo meio e colado com uma fita
durex. Uns capins que encontrou aderidos a um
suéter de lã indicavam que Felipe devia gostar
da vida ao ar livre. Quanto ao retrato da moça,
estava autografado com o nome de Gail. Signifi-
caria ela muito para Felipe? Ademais, por que
estava rasgado pela metade? Sem dúvida, um
dia Felipe e ela brigaram e, pensando que tudo
estava terminado para sempre, êle rasgou o re-
trato com raiva. Mas, assim que se reconciliaram,
êle colou o retrato novamente. . .

A moça tinha o costume de ficar junto à
janela, olhando o mar e pensando nisto tudo.
Nestes momentos, imaginava que Felipe estava ao
seu lado. . .

Um dia, acordou do seu sonho e disse que
aquilo não podia continuar. Era tolice dela!
Absurdo que estivesse apaixonada por um ho-
mem que nunca vira! E assim foi que resolveu
passeiar e, um dia, conheceu um rapaz chamado
Clay Farmer.

0 jovem apaixonou-se perdidamente por
Cissy. E ela, embora não sentisse este amor apai-
xonado com que sonham todas as' mulheres, gos-
tava dele. Uma tarde, Clay quis levá-la para
conhecer sua mãe. Ela gostou imenso da mãe de
Clay. No dia seguinte, o rapaz falou. . .

— Cissy, queres casar-te comigo? Eu te
amo.. .

— Clay, eu. . .
Êle, entusiasmado, pensando que
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eía aceitava, falou:
O único inconve-

oíente é que teremos
que morar com ma-
mãe... Tu com-
preendes, eu não pos-
30 deixá-la só. . .

Isto não seria
inconveniente, Clay,
mas o caso é que eu
não tenho certeza de
amar a você. . .

Mas pensa bem,
querida; quem sabe
se depois, resolves
aí ir ma ti vãmente ?

Passou-se o tempo
e chegou a primave-
ra. Clay, impaciente,
insistiu. E a moça
respondeu que ainda
não decidira.

Acaso esperas
algum outro mais ri-
co do que eu?

Clay! Como po-
des pensar uma coisa
destas?

0 rapaz se descul-
lu/UU.

TT /-»:v-assv. real-
mente ofendida,
tardou muito perdoa-
Io. Por fim, vendo
seu arrependimento,
concedeu o seu per-
dão,

Transcor reram
duas semanas, duran-
te as quais ela viu
Clay todos os dias. E
já ia decidir-se a acei-
tar a proposta do ra-
paz, quando, no dia
em que se decidira,
Clay faltou ao encon-
tro. Irritada, ela vol-
tou para casa mais
cedo do que de cos-
tome. Abiu a portado seu quarto e teve
uma grande surpresa.
Ah, passeando de um
kdo para outro, com
0 gato "Gerânio" no
ombro, estava um ho-
mem jovem, alto, mo-
reno, de olhos muitoverdes. Um jovem
^e, quando a olhou,
Pareceu ter um olhar
terno, amável, bom.~~~- Quem é o se-fòhor?

Sou Felipe Quin — respondeu êle sorrindo. — Espero nãoimportuna-la, senhorita Graven. Vim buscar a minha maleta. Como tinhachave podia ter-me retirado há mais tempo, mas resolvi esperá-la, a fimae agradecer-lhe ter arrumado minhas coisas. Como sabe, tive que partirinesperadamente para a América do Norte e só agora estou de volta aLondres. Enquanto esperava, comecei a imaginar como seria a senhoritae tenho a satisfação de dizer que a realidade foi melhor do que a expecta-tiva. E eu, diga-me: alguma vez me imaginou?
Cissy ruborizou-se intensamente e respondeu que sim. Depois conver-saram longamente sobre todos os assuntos. E a moca terminou porconvidar Felipe para jantar. Êle aceitou e pediu permissão para sentar-se

perto dà janela.
— Enquanto a senhora prepara o jantar — disse êle — conversare-mos e eu contemplarei o mar, como costumava fazer antigamente
Seguiram conversando. Isto é, ela conversou.
Sentia-se tão cheia de alegria que não percebeu que estava falandosozinha. Quando ergueu os olhos para dizer-lhe que a ceia estava pronta,viu que o rapaz estava dormindo com o gato no colo. Mas não ficou abor-recida. Pelo contrário, teve pena dele. Bem se via que estava muito cansa-do. Ademais, gostava de vê-lo ali, sentado, dormindo. Era como se ambos

(Concluiria pág. 74)
MARGARET SHERIDAN, "ESTRELA" DO FILME DA RKO, "MURALHAS DE SANGUE"
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14 DE DEZEMBRO DE 1950
Graças ao Instituto

estudei até ao fint e
estou muito satisfeita
Porque tenho ganho
muito dinheiro.
Maria Silva Rodrigues

PUREZA . Est do Rio
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1 DE SETEMBRO DE 1950

Quando tomei a
iniciativa de estudar
Corte e Costura foi
somente com o intui-
to de trabalhar para
mim e minha familia;
no entanto foram tão
grandes as oportuni-
dades e insistências,
que nâo pude fugir
aos pedidos.

Hoje estou garan-
tida e confiante, pois
não só produzo costu-
rando, como também
ensinando.
Amélia de F. Hayck

RIO DE JANEIRO

GRÁTIS
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JEQUERÍ, 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 e. Costura, hoje
sou admirada por minhas
amigas c companheiras, pe-
los sucessos que venho fa-
zendo, satisfazendo não só
os de minha família como
também o grande número
de freguesas. x

Geny Santos
JEQUERI

Est. de Minas Gerais
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Orgulho-me em dizer

que nâo sou a mesma
que era, antes de co-
nhecer este método de
ensino tão desenvolvi-
do. Resta-me fazer
aqui especial referência
aos lucros financeiros
obtidos à medida que
me desenvolvia por
meio dos exercidos prá*
ticos.

Enedina. M. Nonato
ITABERABA - Est. da Baia
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12 DE OUTUBRO DE 1950

Tenho recebido elo-
gios pela perfeição das
minhas costuras e mes-
mo causado admira-
cão a várias pessoas
quando lhes digo que
me diplomei por corres-
pondência.
Mercedes E. Fonseca
ARACAJU • Est. de Sergipe
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MOÇAS FELIZES' Aqui estão os retratos de algumas
alunas que lerminaram brilhantemenle o curso de Cnrte e Costura

Estude

Bordado, Tricô e Crochê
por Correspondência
Aprenda cm sua própria casa, nas horas

livres, sem deixar suas ocupações habituais.
Em pouco tempo será uma excelente mo-

dista, perfeitamente preparada para fazer qual-
quer trabalho mesmo de alta costura.

| MENSALIDADES SUAVÍSSIMAS |
Confeccionando você mesma os seus vestidos, realizará

uma grande economia c será objeto de admiração de todasas suas amigas,
ENVIEMOS HOJE MESMO O COUPON ABAIXO
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SXO PAULO, 30 OE JANEI^
RO DE 1950

e com grande prazer quevos comunico que estou muito
satisfeita com meu estudo
nesse Instituto. Felizmente já
estou costurando para todos
de casa, e somos uma fa-
mília numerosa. NSo deixa-
rei de aconselhar minhas ami-
gas a fazerem o mesmo.

Terezinhã Pus sano
SAO PAULO

Est. de São Paulo
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UVRAMENTO DO BflüMADO, 29
DB ABRIL DB 1880

Os senhores nem caleu-
Iam a minha alegria e a de
minha familia. Moitas pes-
soas mé diziam que eu não
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 lim. Agora
meu futuro está assegurado.

Zilmar O, Mesquita
LIVRAMENTO DO BRtMADO

Est. da Baía

Cada aluna receberá:

Figurinos da última
modo — Carteira de
Identidade — 100 car-
toes de visita — Ser-
viço especial de con-
sultas sôbre o curso.

INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO
CAIXA POSTAL 5058 - SÂO PAULO

ilmo. Sr, Diretor; Pe<o enviar-me CRATIS o folheto com*
pleto êôbrt o cuno de Corte t Coitura por eorreopondincia

\N0ME

IRUA

*CÍDADEm
I
ESTADO*

ewiiniwwiwi

I ¦

>• fl

¦ ¦Ml 
-llllllfll

¦¦¦¦eet»

— 18 JORNAL DAS MOÇAS 30-4-195»
m

K ,



~"~y'yyyV xx' Z^Sf^TT^,..->,

it i ''mmmí^': '- • >u ^^mmmztá^^ /¦ ^^mm^mâ^Èéâé^ - 'ymmmimêhm ¦

BEST & CO. — Costume de lã cinza pespontado no alto e guarnecido de botões.
Gola e punhos virados. Saia feita de panos. Foto Gygas especialmente de New York paraJORNAL DAS MOÇAS.
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1) Vestido de linhÒ azul de ampla forma acentuando os
quadris por meio de bolsos fendid:s. Pequena gola que se
pode usar fechada eu aberta. (12 a 14 anos). • 2) Vestidj de
popelina palha fech?do por
três botões em triângulo
Pala ressaltada por
pesponto. (10 anos).
Vestido de algodão
estampado abotoado
de alto abaixo sobre
um pano do uma só
peça. Pequenas man-
gas balão. (11 anos). //l
• 8) Vestido de vi-/ ,
chi escocês enviesada
no pano da frente. ^
Grupo de pregas sô-
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modelos

RIO DE JANEIRO OUVIDOR, 141 - TEL. 42-7300
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bre cada lado. (10 anos). ° 5)
Vestido de algodão p.ntilhado
ornamentado de uma fita subii-
nhando o decote. Saia franzida.
(6 anos).

Modelos de Paris especialmen-
te para JORNAL DAS MOÇAS.

Catarina, a grande imperatriz de
todas as Rússias, mandava que lhe
fizessem cócegas nos pés quando
queria r: pousar.

Se seu fiiho possui algum defeito
físico não o castigue; procure, em
contrário, convencê-lo cie que isso
não diminui sua can^ci.l^de.
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Uma inédita guarnição
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Esta guarnição, bem
simples, fácil de iazer, é
executada cem um galãoliso de côr viva. Cada ga-lão, de largura dferente,
é fixado no lugar por
meio de pintos corridas
feitos em dois fies de ai-
godão. Pontos de nó (en-
rolar três vêzes o fio em
torno da agulha) dão-lhe
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relevo. Os galões ficarão encan-
taãores sobre roupas de linho
eu de pique.
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6) Vestido de crepe ornamenta-
tado de galões bordados no corpo

ff e na saia. Cinto formando laço
nas costas. (7 anos). © 7) Vestido

sem mangas de linho igualmente adornado de ga-
lÕes bordados. Saia franzida. (7 anos). 3) Ves-
tido de pique trabalhado de pregas e enfeitado de
galão bordado. (9 anos). • 9) Vestido de linho
ornado de um galão bordado partindo desde o ai-
to até à barra da saia. Cinto franzido e entrela-
çado nas costas. (10 anos). • 10) Vestido de algo-
dão ou de linho sobre uma blusa de musselina ou
de plumetis retido por largos suspensórios. Botões
na frente. (3 anos). • 11) Short de linho com

suspensórios sobre uma camisa
de tecido quadriculado. Bolsos
aplicados. (6 anos). Mcdeios

X|'f'^x ^Ük ãe Paris especialmente paraIL:;;' "\ ^f4Íjt' óimk jornal das moças.
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V í R G I X I E — Vestido duas-peeas com-
posto cie uma blusa de nylon cloquê aberta na
ampla gola. cujas mangas montadas são cingi-
das nos punhos virado
trástante Pendida
bolsos liorizontai:

a saia de flanela con-
obre os lados e provida de
Cinto montado.

PIERRE BALMAIN — Costume de jérseivirado em ponta na gola do casaco modelando
o busto e fendido na basque. Cinto estreitando
o talhe. Saia trabalhada de pregas. Acompa-
nha-o um manto de lã escura. Foto Rapho espe-
cialmente (Te Par1' ara Jí3RXAT, DAS MOÇAS

COM DEZENAS DE PÁGINAS COLORIDAS, CENTENAS DE FIGURINOS EINÚ-
MERAS NOVIDADES SAIRÁ BREVEMENTE, O GRANDE NÚMERO ESPECIAL

DE "JORNAL DAS MOÇAS.
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C A R V E N — Elegante ensemble com-
posto de um pulôver de jérsei verde montante
na gola e saia de lã escocesa de tons fundidos
verde e bege formando godês. Cintura alta, boi-
sos fendidos.
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MAGGY ROUFF — Ensemble composto de
um. pulôver de jérsei liso e saia de lã escocesa
guarnecida de uma tira abatoada na frente. Al-
to volante franzido. Foto Raphò especialmente
de Paris para JORNAIj BAS MOÇAS.

AGUARDEM O SENSACIONAL E MABAVILHOSO NÚM ERO ES!
DAS MOÇAS" E DE SEU ANEXO JORNAL DA MULHER."JOh

30-4-1953 JORNAL DA MULHER (Supl-mento do "Jornal das Moças") :íó
¦

a



gjmjBB ¦¦¦¦¦¦¦¦ri
»ar •.„..».«.

LÃ e VELUDO — Vestido duas-peças de lã arredondado na frente cio
pequeno bolero descobrindo o corpo colante cie veludo negro montante na gola.
Saia bem estreita guarnecida de um bolso sôbre o lado ampliando os Quadris.
Chapéu e luvas de veludo. (Pierre Balmain). Foto Rapho. • Vestido de ia
guarnecido de dupla carreira de botões na frente. Gola e punhos virados em
ponta. Mangas 3/4. Bolso fendido sôbre os lados da saia lisa ja frente e tor-
maneio godês nas costas. Foto Elm - Paris especial para JORNAL DAS MUÇAb.
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Duas jaquetas de tecido de lã 100%. a pri-
meira fechada apenas por um botão soo a
gola virada em ponta e provida de bolsos e a
segunda guarnecida de uma carreira de bo-
toes disco com os quais se poderá usa: qual-
quer toalete para todas as horas do dia. trans-
íormando-lhe o aspecto. Fotos Rapho especial-
mente de Paris para JORNAL DAS MOÇAS

TUDO O QUE ESTÁ SENDO CRIADO ND MOMENTO PARA A MODA DE IN-
VERNO, SERÁ APRESENTADO, EM PRIMEIRA MÃO. NO B R A S I L, E COMINTEIRA EXCLUSIVIDADE, NO MARAVILHOSO NUMERO ESPECIAL DE'•JORNAL DAS MOCAS". AGUARDEM-NO
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Corte elegante
405) Vestido de lã negra orna-

multado de gravata borboleta e
punhos de otomá branco. Mangas
quimono.

406) Vestido de jérsei sàrapin-
tado na gola, pinces marcando o
talhe. Linha absolutamente direi-
ta.

407) Vestido de lã bordeux
guarnecido de tiras de tricô da
mesma cor. Mangas 3/4. Saia
tubular.

4080 Vestido de lã escocesa
tem pastel adornado de uma go~
Ia de veludo negro. Frente corta-
da de viés e guarnecida de botões
ovais.

409) Tailleur de lã e de v:lud
negros fechado por três botões.
Gola e punhos virados. Plisses
soleil na saia.

Modelos de Paris especialmen-
te para JORNAL DAS MOÇAS.
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Vestido de cetim negro ajustado e
abotoado no talhe. Ampla saia trabalha-
da de pinces e guarnecido^ de um "ma*
cho" na frente. # Vestido de ratina
vermelha- íeitio clássico, guarnecido de
dois bolsos atacados e seis botões na
saia. Gola virada em ponta» i? Ensemble
de linho vermelho forrado de é p o n g e
verde, M<mgas guimono. Garreira de bo-
toes cortando a frente. Reverso nos boi-
sos. Fotos Hapho especialmente de Paris
iara JORNAL DAS MOÇAS.
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"JORNAL DAS MOÇAS" É A REVISTA FEITA PARA A MULHER NO LAR E NA
SOCIEDADE.
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ÁDELE SIMPSON — Costume de sarja de lã
ornamentado de uma gola de pique branco
e um grande laço borboleta de faie. Fechamen-
to por meio de dois botões gêmeos. Bolsos
fendidos na basque.

LENTZ DIMENUTIVAS —
guarnecido de veludo negro
ramente abotoado na frente
de pescoço de seda colorida,
na saia formando godês. Foto
Press especialmente paraMOÇAS.

Vestido de faie
na gola e intei-
sobre um lenço
Bolsos fendidos

United Overseas
JORNAL DAS

•.W". .x.

"JORNAL DAS MOÇAS" É A REVISTA CEM POR CENTO FAMILIAR.
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SOPHIE 0RIG1NALS — Costume de fina lã

guarnecido de veludo negro na gola e nos

punhos. Dupla carreira de botões disco negros.

Saia direita.

HÁNNAK TROY — Costume de fina lã
abotoado sob a gola chalé. Tiras abotoadas
nos pseudos-bolsos. Saia inteiramente plissada.
Fotos United Overseas Press especialmente
para JORNAL DAS MOÇAS.

PEÇAM DESDE JÁ AOS SEUS JORNALEIROSi PARA ^S GUARDAREM UM
EXEMPLAR DO FORMIDÁVEL NUMERO ESPECLAL QUE JQRNALDAS

MOÇAS PUBLICARÁ BREVEMENTE.
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A ABERTURA DOS JOGOS INFANTIS
Foi wm espetáculo maravilhoso, o desfile de abertura dos III Jogos Infantis. Dez mil crianças, representando

colégios e clubes desportivos, percorrem as pistas do estádio do Fluminense, recebendo o aplauso de milhares de
espectadores, entre os quais altas autoridades civis, e militares e desportivas. Desse magnífico espetáculo de inicia-
Uva do "Jornal dos Esportes", são os flagrantes que apresentamos nestas páginas, sendo que, na próxima semana,
publicaremos novos detalhes desse grandioso certame que prepara as novas gerações, acendendo-lhes no coração a
chama da pureza do espírito olímpico. •

1 _ Garbosos, desfilam os atletas mirins de pedal do Colégio Anglo-Americano. 2 — A "torcida" do Instituto
de Surdos-Mudos, que foi o herói do desfile e da "torcida entre os educandários. 3 — As porta-bandeiras do Colégio
AnoiA-Anw>rin!,nn i o c^á&n p^_Americano ostentando as cinco argolas olímpicas. 5 — Muito elegantes, desfilam
os estudantes do Colégio Rio de Janeiro.
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do mJo^uêl^étfSãf â^q!T_."_tó^*,?Sí_^_^Vl^ U?a Cldade' *M ^'^ «"5*
hotéis onde se hospedam. E assim acontece até em Holi™ ood e^m*£n ?*m£?™aS °n^ êles devem comparecer, ou dos

Visitaram-nos, há pouco, três novos artista Tde Hou£ woód eSrflksX§ ^t£Q™teC^~CÍáade Maravilhosa. i-.onde êles apareceram, acompanhados de caderninhos e lápis, coisas ài^l.Í^ítxÍ^* e mul,íld°es acorreram aos pontos
o vitorioso prazer de possuir um autógrafo de nomes tão faSosos As ncSS^fíSS'*?08 ~astlos"> mas <*ue nos +df fnHotel Glória em homenagem à famosa estrelinha italiana EI^aSSh • l *f ^^afias sao flagrantes do coquetel no
Garpenter, que aqui aparecem autografando os "carnets" de Q_>n?gSt. *seus companheiros Debbi Reynolds e Carletou
Attgeli e Debbi Reynolds. s. ías* No m*dalhao» vemos os três: Carleton, Pie*
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DIAS PRISS — Ensemble de jérsei de lã forrado de cetim mais claro no
manto reversível aberto sôbre o vestido cruzado no corpo. Cinto estreitan-
do o talhe. Saia estreita, jt: Vestido de pura lã guarnecido de tiras fixadas
por fivelas. Reverso no bolso peitoral. Cinto prolongando o talhe. Saia
cônica modelando os quadris. Foto Rapho especialmente de Paris para
JORNAL DAS MOÇAS.
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JORNAL DAS MOÇAS" CRIOU NO BRASIL UM TIPO PADRÃO DE REVISTA
PARA A MULHER NO LAR.
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VESTIDOS
PARA

O DIA

I
'¦

'

Vestido de flanela quadriculada
ornamentado de gola e peitilho
de linho branco. Laço borboleta
no pescoço. "Macho" sobre a

<U4 ..... •.. . . -x-x.v^^^^^^m ^Ma^'.»M mtxMiamaaaaaviaaucstsaaaaawat —a&!^— —mb—px-:cw ¦ ¦^i&vM Al xí Síg £¦ Slfl BI» 11'mm W^^ .^a Wkmkm II Bí^^^^^jskJ

¦^^^^^ ^^^^^^ ^Mf ^flHP^fli

¦J»È*íí BS8ÉIx*y''-' ^'íísiSsjMt ^-ípS'^ '^oKflflV yidlRlflw

^^j^ raS»flBy awwwcS P^ P**:^^«flKr*«

K^^m H^Sflflfl^wÍfflK5w?í&»Mp:*!^

400) Vestido
de flanela ne-
gra trabalhada
de recortes em
ponta. Cinto de
p e 1 ica pastel.
Largas pregas
sobre a frente
da saia. «401)
Vestido de jérsei
cacau guarnecido
de tricô de tom mais
escuro em ponto de
gaitas na frente
marcada de duas
flechas. Saia em
forma. • 402) Ves-
tido tailleur de
tweed côr de areia
ornamentado de um
peitilho de veludo
marrom. Dupla car-
reira de botões no
pano avental sobre
a frente. • 403)

\ fct j^AA Vx%ii«# # í . ii V\
^mi&mzrxx :.-T^^aHW</ ... • vv \brtix/xA > ' JmJml r ^r-^sJ

R!<Wx*»«<Í*a:W:*:Xv*s>x<<W¥iJ.\.^iSÍ^^^V'.. ^J^^Sl ' \<t I

/ / J/ts' il M X^X>
/ í mw Ps I / M y*yjm
Pis» v^ I Lmw s?y 4^
i:fl# V^ kmryy

frente da saia. • 404) Vestido de lã côr
de areia mostrando uma costura sobre
todo o comprimento das mangas 3/4. Gola
montante. Saia cônica. Modelos de Paris
especialmente para JORNAL DAS MOÇAS

"JORNAL DAS MOÇAS" É A REVISTA CEM POK CENTO FAMILIAR.
30-4-1953 JORNAL DA MULHER (Supbmento do "Jornal das Moças") — 51 —
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574) Vestido de lã cinza guarnecido de um colete mar-rom. Cinto e punhos de veludo marrom, e 575) Vestido develudo negro abotoado nas costas. Decote franzido retido
por uma tira. © 576) Vestido de lã cinza claro assimétrica-
mente drapeado e abotoado nas costas. Gola drapeada •577) Vestido de crepe de lã verde ornamentado de uralaço borboleta no pescoço. Pala formando gola e dirigindo

os franzidos do alto para baixo. © 578) Vestido de veludocetim tosco negro guarnecido de um grupo plissado na saia
?-?o"\ t7° QO talhe- Decote trapézio montante na nuca. •
579) Vestido de seda lavrada cinza escuro drapeado em
tornodos quadris. Gola pala que se pode usar levantada
r>Uáona™ Modelos ãe Paris especialmente para JORNAL

— 52 — JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 30-4-1953
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VESTIDINHO DE ALGODÃO
de haste com linha de cores vivas.

— Trabalho bordado em ponto cheio e ponto

A C ERT E O SEU RELÓGIO
..XpÈlA '• ;

RÁDIO-RELÓGIO FEDERAL
.'.X
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MOTIVO PARA VESTIDOS, TOALHAS, PANOS, ETC. — Trabalho inteirareen-te bordado em ponto de cruz, utilizando-se linha das cores já assinaladas no própriodesenho. <
tsj, ^ • . _l

Pensão e Sanatório "IDEAL':

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

Um olho normal pode distinguir
dois milhões de variedades de cores.

'f. *

A simpatia dá amigos, o interesse
dá companheiros.

— 54 — JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças")

Ao desviar sua vista de um ponto
bem iluminado para outro mal ilumi-
nado ou vice-versa, faça-o com a

necessária cautela de readaptação, a
fim de não prejudicar sua visão.

30-4-1953
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LISEUSE DE CETIM

— Graciosos motivos

bordados em ponto de

sombra e ponto .cheio

Entremeios de renda va-

lenciana.
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Se alguma vez recebeu sem querer
!a visita de um resfriado, coloque-se,,ern guarda contra outras possíveis vi-
:sitas.

Quando os filhotes de corvo come-
'Çam a voar, os pais expulsam-nos do
:ninho a bicadas e não os deixam
7mais voltar.

SEIOS PERFEITOS
APAÍELHO "STAÍ"

CííWrC "SEIM ASPEAL"

os mais modernos í eficazes
meios pàrâ embelezar o òusío

MÁXIMA DISCREÇÀO

peça Folheto GRÁTIS <í 

Z . UVIERO. câ™ postal- 9229-SÍQ PAULO

r^x
Os pensadores recolhem-se e me-

ditam; mas vêm depois trazer-nos o
fruto de suas cogitações, e é em pa-
lavras que se expandem.

Embora o sabão, a água, a alimen-
tação, ar livre e a ginástica não se-
jam de côr da rosa, é com esses ele-
mentos que se obtém faces rosadas.
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Aplicação de delicados motivos florais e trabalho bordado em ponto cheio sôbr<
fundo de cetim". As aplicações são do mesmo tecido da combinação.
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SUPLEMENTO DO "JORNAL DAS MOÇAS"
DO DIA 30 DE ABRIL DE 1953
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No próximo número: PANO DE FOGÃO
(COMPLEMENTO DA SÉRIE DAS F.ÍUTAS)
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UM JOGO DIFERENTE
DE PANOS DE PRATOS —
Damos aqui início a um 30-
go de panos de pratos bem
diferente dos demais já pu-
blicados, de vez que neste e
modificado o gosto do de-
senho.

Servem-lhe de motivos
pratos, talheres, copos e pa-
nelas, enfim, os próprios
objetos da mais íntima re-
lação com a cozinha, sendo
o motivo de hoje o primeiro
da série. A execução do
trabalho, como se vê, e por
meio de aplicação, ponto
cheio e ponto de haste.
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Assim como é comum ingerir uma
quantidade de tisanas sedativas para
os nervos, incluíu-se recentemente
entre as práticas de beleza o fazer
tratamento para a epiderme e os
músculos faciais, empregando, em
íumigações preparados semelhantes
aquelas tisanas.
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Não complique a vida mais do que
ela já está; procure alimentar-se ra-
cionalmente preferindo sempre
alimentação simples, natural, sem
muitos temperos nem grandes prepa-
ros. Seu estômago não se rebelera

'contra isto.
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BONITO E VISTOSO ALFABETO — Letras inteiramente bordadas em ponto
cneio.

AGUARDEM O SENSACIONAL E MARAVILHOSO NÚMERO ESPECIAL DE
"JORNAL DAS MOÇAS" E DE SEU ANEXO JORNAL DA MULHER.
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OTICIAS DA SUÉCIA

CO NCLUIDO O MAIOR
HOSPITAL DA EUROPA

ESTOCOLMO: O maior hospital
da Europa, o Hospital do Sul, de
Estocolmo, alcançou agora o limite
de sua expansão com a recente in-
corporação de uma seção de geria-
tria, com 298 leitos. O hospital tem
agora capacidade para 1. 559 pacien-
tes internos, possuindo também
grandes clínicas para pacientes exter-
nos. Nele prestam serviços 100 mé-
dicos e cirurgiões, além de um pes-
ioal efetivo de 1.360 enfermeiras e
outros empregados. Existem no edifí-
cio seções novas especiais para diag-
nósticos por meio de raios X, locais de
terapia do trabalho e salas para
doentes mentais, assim como depar-
tamentos de controle policlínico e
para tratamento de convalescentes.
As despesas totais com a construção
2 instalação dos edifícios realizadas
desde 1938, quando foram lançadas
as suas fundações, se elevam a cerca
de 75.000.OOCf de coroas (Cr$. . , . .
271.500.000,00).

PESCA GIGANTESCA NA
SUÉCIA

As fortes tormentas do Oeste que
reinaram nas costas de Mar do Norte

/"I — — -1*-. -C .«.---».-*.-»• *"*.•••»•.** 1 <-»#-»*"»*"» *•***•** -rx«-H"o
UlU HÍ13 UO icv Cl *?!*«-» laiij-aiom £,***%*.

a terra tantos bancos de sardinha
qu© encheram quase por completo o
Fior Koster, de 15 kolômetros de
extensão. As empresas de conserva
da costa ocidental do país que esta-
vam a ponto de despedir uma parte
de seus empregados, em vista da
temporada desfavorável de pesca, co-
meçaram imediatamente a trabalhar
a plena capacidade afim de aprovei-
tar as grandes quantidades de pes-
cado. No período de 19 a 24 de fe-
vereiro, foram vendidas nada menos
do que 300.000 kgs, nos leilões na
cidade de Stromstad. O record de
pesca foi de 27 toneladas em uma
só rede.

Na cidade de Karlskrona, às mar-
gens do Báltico, na costa sul, verifi-
cou-se uma afluência semelhante de
renques. Em um só dia, obteve-se
.una pesca de 140.000 kgs, algarismo
sem precedentes na história da
cidade.

O PRIMEIRO LUGAR DO
MUNDO EM TONELAGEM

0 primeiro lugar do mundo ,quanto
à to»elagem lançada ao mar, em
1952, coube ao estaleiro Kochum,
de Malmo, que manteve a sua po-
sição do ano precedente.

O seu recorde de navios de 132.000
toneladas peso morto foi a quinta
melhoria consecutiva dos seus pro-
prios algarismos. Assim, a Suécia,
entre todos os países do mundo, se
coloca em terceiro lugar, depois da
Inglaterra e do Japão, no que se re-
fere ao volume de tonelagem lan-
?ada ao mar.
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C OIG ATE!
De maravilhosa aderência, o
Pó de Arroz Colgate forma
em sua cútis um finíssimo véu
de beleza que permanece
muitas horas. Seu perfume
insinuante e suas vibrantes
tonalidades aumentam a se-
dução de seus encantos. Pó de
Arroz Colgate embeleza a
cútis, dando-lhe uma transpa-
rência aveludada de pétala
de rosa...
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PÓ DE ARROZ

COLGATE!

NA AC1DEZ DO
/ ESTÔMAGO...

V ENO é de ação ime-
diatal Azia? Prisão de
Ventre? Use ENO ao
deitar e ao levantar. • •

LAXANTE
v-x^ ANTI-ÁCIDO** 

/j ESTOMACAL

"SAL DE
FRUCTA ísrera Jt/v__—! ___k_______p

J__9 ____] _fBfr£WmnmW

A VIDA DE HOJE PRECISA DO ENO
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Mais de dois biliões de cruzeiros em hipotecas
CONTRIBUIÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JAOT3RO
PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DA CASA PRÓPRIA -JULGADOS OS
DOCUMENTOS DE SUAS ATIVIDADES NO SEGUNDO SEMESTRE DE 1952

H uma tradição na vida da Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro a divulgação periódica
do balanço geral em 30 de junho e 31 de dezembro,
acompanhado pelas demonstrações de despesa e
receita dos dois exercícios semestrais.

Registrando no Balanço de 31 de dezembro
último, 5.184,6 milhões de cruzeiros como total de
depósitos, a Caixa Econômica apurou nesta data
mais de quatro biliões de cruzeiros como montan-
te das aplicações, em diversas modalidades de em-
préstimos. Em conjunto, o saldo de inversões teve
um aumento, em seis meses, de 244',2 milhões as*
sim distribuídos: hipotecas — 147,1 milhões; Caixas
Econômicas — 38,7 milhões; consignações — 3M
milhões; títulos e garantias simultâneas — 1A&
milhões; e penhores — 9,4 milhões.

APLICAÇÃO DE 760 MILHÕES

0 valor do aumento de saldo não exprime o
total de aplicações da Caixa Econômica no semes-
tre, porque nele não estão incluídas as reinversoes
das quotas de capital que a instituição arrecada
nas prestações dos mutuários. Na verdade, a Caixa
Econômica aplicou em seis meses quase 760 mi-
Ihões de cruzeiros, desdobrados nas seguintes par-
™i«c. nonharAs — 232.4 milhões; consignações —
219,9 milhões; hipotecas — 211,2 milhões; títulos e
garantias simultâneas — 55 milhões e Caixas Eco-
nômicas — 40,2 milhões.

A maior parcela do total de aplicação da Caixa
Econômica corresponde à modalidade de emprés-
timos hipotecários, (2.062,2 milhões de cruzeiros),
representando importante colaboração a solução
do problema da casa própria. Dentro dos limites
de suas possibilidades, fixadas pelo movimento de

depósitos, a Caixa Econômica realiza uma política
de crédito para tornar accessível ao maior número
possível de mutuários os empréstimos qu« vã©
emancipar os orçamentos domésticos dos peaaéos
encargos dos aluguéis.

COOPERAÇÃO EFETIVA

Há também dois outros campos onde a Caixa
Econômica não poderia faltar com a sua colabo
ração: os empréstimos de penhores e os de con*ig
nações de vencimentos do funcionalismo público
e autárquico. São dois setores em que a instituição
está praticamente sozinha, sendo que em relação
aos penhores exerce verdadeiro monopólio, «orno
medida preventiva contra a ganância que impera-
va nesse gênero de comércio. Nos empréstimos
sob consignação estão aplicados 1.089 milhões e
nos de penhores, 281,8 milhões de cruzeiros.

e
PAGAMENTO DE JUROS

Nos últimos seis meses do ano passado, a Cai-
va Econômica pagou de juros aos depositamtes
pouco mais de 102 milhões de cruzeiros, os quais
somados às outras despesas de manutenção da
instituição apresentaram o total de 188,9 milkões.
Na parte de receita, a maior contribuição veio dos
juros dos empréstimos que figuraram com 198,9
milhões. Adicionando-se a essa parcela as demais
fontes de receita, a Caixa Econômica registrou em
seis meses um total de 220,3 milhões nas arrecada-
ções. Em conseqüência, houve um resultado eco-
nômico de 31,3 milhões, desdobrado em duas par-
celas iguais para patrimônio e fundo de gratifica-
cões (9,4 milhões) e fundo de reserva (12,5 milhões)
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 na amamentação. Lactífero
fortalece as mãezinhas, tornando
o leirc abundante, sem; prejudicar
o orgatwsmo. I wm produto re-
contendodo pelos srs. médicos.

LACTÍFERO
BERGAMO

LABORATÓRIO BERGAMO
Avenida Pires do Rio, 23
Iferçvera - E. F. C, B. • S. Paulo
BÀ Public. 31.007 , •

VAMOS PREPARAR OS
QUITUTES

(Conclusão)

ESPAGUETE Ã NAPOLITANA

Coloque numa panela 2 a 3 co-
lheradas de azeite de oliva. Dei-
xe ferver e' junte 2 ou 3 dentes
de alho, que você deixará dou-
rar. Depois, então, junte 500 gra^
mas de tomates pelados, ou mas-
sa de tomates. Deixe cozinhar
em fogo vivo, mexendo, de
quando em quando, para não pe-
gar no fundo. Quando a água dos
tomates se evaporar, a ponto de
você distinguir perfeitamente o
óleo separado do tomate, o caldo
está pronto. Resta somente você
colocá-lo por cima do espaguete
que deve ser cozido em pouca
água, durante 11 minutos. Mistu-
re bem, junte queijo ralado ou
sirva-o à parte. Este prato é de-
licioso.

O repolho, o nabo, o rabanete e a
cebola, eram usados antigamente
tão só como produtos mediei-
nais .

A BELEZA E' OBRIGAÇÃO

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

Agora já temos o Creme de Al-
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 sua cútis ganha
um ar de naturalidade enean-
tador à vista.

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

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

" Experimente-o.
E' um produto dos Labora*»-

rios Alvim & Freitas.
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DR. WERTHER LEITE RIBEIRO

I

PARALISIA INFANTIL: COMO EVITÁ-LA

FALANDO
ÀS MÃES

crus; quanto aos sucos de frutas, não apre-
sentam qualquer perigo, pois sáo obtidos dos
frutos depois de descascados.

7.°) não utilizar copos de uso comum
para o público; y\m .

8.°) evitar os banhos de piscina, devido
às possibilidades de contaminação da água
parada, mesmo quando clorada, medida que
tem sido discutida, mas a mim parece per-
feitamente razoável;

9.°) não deixar as crianças trancadas
nos apartamentos, e sim levá-las para o ar
livre; o aprisionamento das crianças nao
evitará a doença, mas, ao contrário, preju-
dicará sua saúde e predisporá aos resinados
e outras doenças;

10.°) deixar que as crianças frequen-
tem a praia e tomem banhos de mar. Este
último conselho poderá causar estranheza
a muitos, pois alguns aconselham, entre nos,
o afastamento da praia. Apresento, entretan-
to, argumentos, no meu entender decisivos,
favoráveis à praia:

a) jamais se provou que as epidemias
de paralisia infantil, em todas as partes do
mundo em que tenham sido estudadas, ti-
vessem tido origem nas praias; e nenhum
dos inúmeros tratados de medicina que fa-
Iam do assunto, nem os relatórios dos Con-
grP{5ç.ns Internacionais de Paralisia Infantil
realizados fazem tal afirmativa;

b) a possível diluição do virus na água
do mar. através de esgotos, seria em pro-
porção infinitesimal, inteiramente desprezi-
vei cio ponto de vista epidemiologico, nao
só pelo problema aa quantidade de água do
mar, mas, também, por esta se achar em
constante movimentação;

c) o único inconveniente da praia seria
propiciar aglomerações com outras crian-
ças, no meu entender facilmente evitaveis
na prática".

As mães que desejarem enviar quais-
quer sugestões deverão fazê-lo para Dr.
Werther Leite Ribeiro, Avenida Nilo Pe-

çanha, 26 - 2.° andar, ou oralmente pelo te-
lefone 42-0638.

I

Toda criança é linda. Toda criança é a mais pre-
ciosa das jóias. Por isso devemos tor para rom elas
o maior cuidado, dar-lhes as maiores atenções por-

que elas são os bibelos da própria vida.

lAREMOS uma série de medidas profiláticas de
-J autoria do Dr. Álvaro Aguiar, eminente medico
de crianças nesta capital, nome sobejamente conhe-
cido nos meios cientificos sul-americanos e grande
estudioso do assunto.

1.°) Evitar aglomerações desnecessárias, como
em teatros, cinemas, festas infantis, etc, que tacin-
tam os contágios intensos com possíveis portadores
de sermes'

2.°) evitar a fadiga física excessiva e observar
cuidadosamente as horas de sono; ^^^RPIllKi

3.°) cuidados rigorosos de higiene geral e de ^^^^^fc
alimentação que melhoram a resistência tísica e
diminuem a tendência aos resfriados;

4.°) evitar as operações de amídalas e adenoi-
des (durante as epidemias), pois predispõem as
formas graves, bulbares, da cabeça;

5.°) protelar as vacinações contra diítena, co-
queluche e tétano em crianças de mais de 6?meses» ri 

s deVeni ficar ao ar livre e nunca
6.") combater as moscas e tomar especial cui- As «""£",° 

d tro de uma sala
dado quanto à limpeza dos alimentos ingeridos encenadas aem
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O amor começoíi^
com um sorriso ?..

e Kolynos
Para conservar seu
amor... mantenha
seu sorriso divino,
seus dentes como
pérolas, seu hálito
perfumado... seja
Kolynos-ista e
encante ainda maisf
Kolynos embeleza
a boca assegurando
uma limpeza
perfeita. Kolynos
protege os dentes
combatendo as
cáries. Kolynos
purifica o hálito
e rende muito maisl

*7* ^&

KojyttOá Mfefez ai tviÇincimb «fctxteí

Combate
os cáries
Kolynos combate
realmente as cáries,
destruindo até 92%,
das bactérias cau-
sadorasdas doloro-
sas cáries. Kolynos
limpa e protege os
dentes.

**—o J )

Perfuma o hálito
Kolynos perfuma o háli-
to e neutraliza os ácidos
bucais, deixando na boca
uma duradoura sensação
.de saúde e bem-estar.

Rende muito mais
Kolynos é o creme den-
tal preferido das fami-
lias, porque rende muito
mais — um centímetro
na escova seca basta
para obter espuma abun-
dante e eficaz.
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MARK TAYLOR E
1.° CAPÍTULO — Exclusiv

y LEVANTEM AS MÃOS TODOS VOcfsl
SÂ& AGORA PRISIONEIROS DA P0\

JJCIA GUARDA-COSTA.
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Veja porque

* FLIT.^0
é mais poderoso e

protege melhor o seu lar:

DDT

MflTfl
pulgas, baratas e

mosquitos!

\ CLORDANA

(MATA
baratas!

f M
ROTENONA¦ n m nmil

moscas e mosquitos!

¦ ____! li ^

TCP

7
PIRETRO

MflTfl
moscas e mosquitos!
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MATAM
pulgas, baratas e

percevejos!
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Por isto, use sempre
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que é o único inseti-
c/da queTêT^ne 5 ín-
seti ei das num sói E
ainda mais. Super
Flit mantém sua po-derosa fórmula orí-
g/naf I

- Com SUPER FLIT,
nenhum inseto se
acostuma!
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UM LINDO CASACO ESPORTE
MATERIAL NECESSÁRIO — 650 gramas de lã aurí-flama: 300

gramas branca e 350 gramas azul marinho; 4 botões brancos e 1 par de

ombreiras;v2 jogos de agyiiha nos. 2 X/% e 3.

PONTOS EMPREGADOS - Jérsei pied de poule) acompanhar

sobre a grade. - Gaitas torcidas) 1 malha pelo direito tomada por trás,

1 malha pelo avesso, etc.
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do lado da abotoagem, fazer a 3 m. da
beira, 1 casa de 4 m. na 37.a car., de-
pois 3 outras a 20 cars. de intervalo
caua uma. Na 96.a car. após à base,
fazer a frente esquerda igual, mas no
sentido inverso, sem casas.

COSTA DIREITA — Montar 72
m., fazer dir. 2 car. azuis, fazer 121
cars. direitas pied de poule. Dim.,
cada lado, 8 vezes, 1 m. cada 6 cars.
Na 56a car., tem-se no talhe 56 m.
Aum. lado de baixo do braço 7 vezes,

m. cada 8 cars. Simultaneamente,
aum. cada lado meio das costas, 7
vezes, 1 m. cada 16 cars. Na 116.a car.

após à base, fechar para à cava 3 m.,

m., 1 m. cada 2 cars. Na 176.a car.
após à base, fechar, 3 vezes, 15 m.

para a espádua e fechar de 1 só vez

as m. que restam para o pescoço. Fa-
zer o segundo lado igual, mas no sen-
tido inverso.

iVTANGA — Montar 72 m. Fazer
dir. 2 cars. azuis. Fazer 132 cars. aum.,
cada lado, 10 vezes, 1 m. cada 8 cars.,
depois, 12 vezes, 1 m., cada 4 carj

Neste momento, tem-se 116
Fechar, cada lado, 4 m., 3 m., 2 nu
12 vezes 1 m., 2 m., 3 m., 4 m., 5 cars.

cada 2 cars. Fechar de 1 só vez as

que restam. Fazer uma segunda mai

gã igual.

MONTAGEM — Passar cada pai

te ligeiramente a ferro com pai

úmido. Fazer as costuras dos lado

mas reservando de cada lado ui

fenda de 16 cm. a partir da bas<

Fazer as costuras das espáduas e dí

mangas, uni-las nas cavas. Depois
zer 1 tira de

EXECUÇÃO

FRENTE DIREITA — Montar 88 ru., fazer pelo dir. z cars. azuis,

azer 12 cars. direitas pied de poule, depois dim. lado de baixo do braço

l m. cada 4 cars., durante 8 cars., de seguida 1 m. cada 2 cars., durante

34 cars. Na 56.a car. após à base, devem restar 68 m.: é o talhe. Aum.

lado de baixo do braço, 19 vezes, 1 m. cada 3 cars. Na 116.a car. após à

base, começar a cava: fechar 6 m., 5 m., 4 m., 3 m., 2 m., 1 m. cada 2 cars.

Depois cont. tudo direito até que se tenha obtido 176 cars. após à base.

Neste momento, fechar em 3 vezes as 45m. que restam. Simultaneamente,
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gaitas torcidas
de 10 cars. de

altura que se

coloca em toda

volta (ver fo-

tografia). Co-

1 o car igual-

mente uma

tira em torno

dos punhos.

X
Escuro
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ANUNCIA

//MUSICA E D h RFUM //

TODAS AS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS

AS 21,00 HORAS

DIRETAMENTE DO

// NIGHT AND DAY"
COM A ORQUESTRA CIGANA DE

GABOR RADICS '

CORTESIA DAS

PERFUMAR1AS CARNLIRO E PRODUTOS S1 Jl

30**44Ô§| JORNAL DAS MOÇAS — es —
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Conservar-se disposta e alegre,
também naqueles dias difíceis — este
ê o sonho de toda mulher. A senho-
ra poderá realizá-lo plenamente, des-
de que inicie um tratamento com
Eugynol — preparado científico, à
base de ervas brasileiras. Eugynol
elimina as eólicas, tonturas, dores de
cabeça e outros incômodos seme-
lhantes.

Tonifica os tecidos do Gtero
e dos ovârios, combatendo
congestões e inflamações.

Evita olheiras, panos e
manchas no rosto.

É econômico.
Tem paladar agradável,

tomando-se ?m gotas.
• 1 vidro dura um mês

\«»
V/ flTCfl ÜGYNOL

— O regulador
perfeito.

PÍLULAS HUMORÍSTICAS

Não temos outro remédio senão
conformar-mo-nos cornos fatos, des-
de que os fatos se não conformem
conosco.

Toda a gente seria mais feliz se fi-
zésse como o vento que não se mete
aonde não vê saida.

Pensar, toda a gente pensa, re-
fletir, já é outra coisa.

Os sábios nao estão de acordo com
a idade da terra; por isso se demons-

tra que a palavra terra é feminina.

Nada rejuvenesce tanto como a
vida ao ar livre e. . . os fotógrafos
da moda.

O caminho da vida está semeado
de cascas de banana.

A primeira prova de velhice é
pensar que os outros não se diver-
tem tanto como nós nos diverti-
mos no nosso tempo.

o seu problema
DE BELEZA

f 

Espinho*
Manchai

Sardat

Se a sua pele fôr macia, ave»
ludada e fresca, a sua aparência
será sempre jovem... A CÊR>
MERCOU2ADA faz surgir
uma nova pele, em poucos dias,
transformando a pele velha, em
outra, macia e assetinada. A
CERA MERCOL1ZADA tua-
visa, branqueia e protege, fazen-
do desaparecer todos os defei
tos e manchas. Use ainda hoj<
* CERA MERCOJJZADA.

Cera Mercolizada
Conserva tua cútis

— 66 JORNAL DAS MOÇAS

Êle W
espirroiL

it..
Ela usou...

LENÇO-PAPEL
MACIO E ABSORVENTE

Também indispensável

para remover a

maquilage e o baton.

30-4-1953
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A. - HT ¦' 39,° CAPÍTUL0 — Resumo — Olivia de Rose, na carruagem escoltada por
Vd 1X3,0 X fâfflCâ Ricardo e sir Amery, está muito satisfeita com o acontecimento, e também
|i o>±^"' sua filha Luisa, que já não esperava ficar noiva de Ricardo. Õlivia lembra
indo que fêz para afastar Columba de seu caminho e
TL Se arrepende de ter dado tanto dinheiro a Barton.

fim sorriso ilumina seu rosto; agora, sua filha casará
íom o herdeiro de uma das mais antigas famílias da
nglaterra e a sua rival, a filha de sir Amery, ficará
i0m um bandido. Mas, neste instante, Ricardo, que
caba de falar com um emissário, aproxima-se da car-
uagem e pede licença para deixá-las, pois tem que
«correr uma mulher que está morrendo. Sir Amery,
orno médico, acompanha o jovem. Penny, que fora
hatèada por Barton, está agonizante e o remorso a faz
ler visões horríveis.

SlIiPiii

VSifiiSfUSXW.m.

$en/ro depoi/co, ckegcc JBill. acampo. -
nhadopor\%uaroLo e scrJmery

WmW%y.?.y\

'^^^^'?yyyy0y.

WSzXXXZli '¦¦':''¦¦WS5kW"'''^!MàXL'm ¦'

»ÍllágMKll:AI^^B .: ;: %x-yy.xx- i :#^.^:;tox / 
J§ ?

mX~^?m$jíjg&^^ x XájijÊ$Zmiimimmi
l^i^ailBiliiyti^» yS^ DEV££SrAR. S0f/t£fi/O0 ,ÍBW^B"" 
^B mmuito., . ////^/^ BâiAQUê vo^^SÊOÊmm

yxM :v>aB^MWl <^fX CHEGARAM -; |M|MM^^m| M

U/íf' VOCâAQUl, WÇAXPO
¦ C(/MB£RLAI

Wwkwmm renn//
\ ¦ -'• IWH^MMI ifW - - "TTTTÍT

t||^SflBi"'/7if a/MB£RLAND C*3m
y^mp^^mÊgki^tyiMií^>>\m% :-:/mmibÉÉWP^^¦¦:¦¦¦

;¦¦¦-:í: :v™ ÍK«»«ffiSJSWoBgfi^ if ^

™t ^^^^^^^^ •¦liiyi

Sm»* t& '

víVK^^<c<•^.x•^:<•:-:^^:<¦^^^¦^^^^^^^x•^^^^:¦^^:¦^^^^^^^^^^¦¦"^¦í-^^••¦'

;.p'?i

i-fí *y%

\Jb?ni/ o?ka em redor e depois su>r-h. "

ye rzovamerz/e a ferrivel visão. J';
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COMO GSIV/iO, MAS PXãCISO S£A
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Mais uma vez, a Associação Brasileira de Rádio vem
mostrar, publicamente, que é uma das melhores insti-
tuições de classe de quantas existem por aí. Já não se
fala no Hospital do Radialista, de grande importância,
fque acolherá não só os elementos do rádio, que dele
necessitarem, como o próprio povo, pois para isso está
sendo preparado. Agora, é a concretização de mais uma
das suas grandes iniciativas: o Curso de Corte e Costura
para as esposas e filhas dos radialistas, que tem a di-
reção de Mme. Aury Bernard e que diplomou a pri-meira turma.

Da esquerda para a direita e de cima para baixo:

1 — Um grupo de diplomandas, onde se vêem as
estrelas Zilah Fonseca e Letícia Flora; 2 — Mme. Ber-
nard, entre Manoel Barcellos e Armando Louzada;
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3 — Létícia Flora, Yar.a Sal-
lies; Tiftlitíi Franç-a- Zilah Fon-
seca e Carmelita Peredo, es-
t relas do rádio, que foram di-
plomas; 4 — À noite festi-
va compareceram Olga Lacre,
Isis de Oliveira, Celso Guima-
rães, Tina Vitta, Wahiía Bra-
sil e Vitória Brasil; 5 — Car-
los Brasil, Mme. Bernard,
Barcellos e Lolita; 6 — Car-
los Brasil, Carmen Bolores,
Carmelita Peredo, Mme. Ber-
iiard e Celso Guimarães; 7 —
Um grupo de diplomadas.
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5 latas vazias
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CONCURSO DA

BARATA
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O
A BASE DE ISOMERO GAMA

ETIOCIANATOS
PELA SUA

PRA
NAS VIAGENS DO

TREM DA ALEGRIA
MAIS UMA IDÉIA DO

AHEBER DE BÔSCOLI
O CAMPEÃO DOS AUDITÓRIOS
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Palavras Cruzadas e Outras Coisas
DÉLIO MARCONDES

Ü

CHAR A DAS

¥.

SíH

m

m

-'''''¦'' '* 
ti1

Auxiliares:

+ tigo = Punição
-|- picai = Abrasador
-f tivo == Orgulhoso
-j- tígio = Indício

Conceito: Poeta dos escravos.

II

4- to ==¦ Corrente de ar.
-j- tor = Protetor.
4- to = Rasgado.
+ no = Indolência.

Conceito: Apelido de D. Manuel I.

Qual a profissão ?

A NI PISTA

SHOW DE LETRAS

Utilizando e trocando a ordem de todas as le-
trás que estão ao lado, formar 10 sinônimos de
elegância.

— Naidore  1
— Bogar  2
— Tinçãodis  3
— Louniaça .... 4
— Ricedigar  5
-— Fulitace  6
— Riabizar  7
— Zatebeles  8
— Deairosida.... 9

10 — Cadideligra .. 10

mo

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

Auxiliares: Cláudio Manuel da Costa; Heróis-

* -* m

X'x íl

X <

m ;;•

m':- ¦ -i

Sintéticas: Acamar; Burlador. .
Metamorfoseadas: Fito - Fita; Forja - torjo.
Profissão: Maquinista.
Show de letras: (dez sinônimos de bela) _—

1-Formosa; "2-Linda; 3-Bonita; 4 - Pulcra; 5 -
Vistosa; 6 - Garrida; 7 - Gracil; 8 - Airosa; 9-Gar-
bosa; 10 - Graciosa.

Provérbio: "Negro quando pinta, tem três
vezes trinta".

m 1

A G U A R D E M

No próximo número o concurso comemo-
rativo do II aniversário de "Palavras Cruza-
(ias e Outras Coisas".

^C mmo mOM^zZo je ¦N^rflUl/

M fi ^^^ IW \ YmmUÂ^ri^^L-mmmT \

^^^^™ r
FátVniôL -Sete LáígoãS - Mn>a,s Ger^i.5

PROBLEMA X. I O (i

Verticais: 1 - Magnificência; 2 - Navegantes;
3 - Fogo; 4 - Desviar-se rapidamente; 5 - Poderoso;
6 - Ainda; 7 - Colocar selo; 9 - Cântico de louvor a
Deus; 15 - Verbo ser; 16 - Morrer; 17 - Partes iguais
de cada coisa.

Horizontais: 1 - Coisas obscuras; 3 - Presentes;
10 - Pequena túnica; 11 - Não acentuado; 12 - Sim-
bolo do alumínio; 13-Entrega; 14-Ausência de
calor; 18 - Pessoa que não larga a outra (pi.) ; 19-
Reza.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOÉ

Horizontais: 1 - Mapas; 6 - Irisa; 7 - Natal;
8 - Arara; 9 - Rasos.

Verticais: 1- Minar; 2-Arara; 3-Pitas; 4-
Asado; 5 - Salas.

QUE PROVÉRBIO CABE AQUI?
O cavalheiro de nossa história de hoje era um

chefe de família possuidor de altas qualidades mo-
rais e sociais.

Tinha muito em conta suas obrigações de cor-
dialidade e de generosidade.

Quando lhe falavam, porém, que êle não com-

parecia assiduamente à casa dos bem aquinhoados

pela fortuna e, entretanto, só o fazendo quando con-
vidado, era uma visita assídua dos que não gozavam
vida farta e confortável, respondia que jamais se es-

queceu de um velho provérbio que leu em criança
e que por cumpri-lo sente-se feliz.

Qual o provérbio que o fazia praticar a vida como
praticava o nosso personagem de hoje, leitora amiga?

30-4-1953 JORNAL DAS MOÇAS — 73
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SONHO REALIZADO

(Conclusão)

««, fl um mesmo lar e
pertencessem a .^^ .
vivessem na m«n» raT no
terna que so se pou
casamento.^ dQ coi0

Sub ' Ste despertou. Levantou-
do rapaz e estedespe e.
* 6 aCSTue 

a Snhonta, até ».

ma~ SnUs detalhe., 6 como eu

3 
^I^mo foi que me ima^u?

__ Bonita como é, • muito fennm

-NãOPnimmrumami°saTo

como imaginou, Cissy, P

^ Assim que? perguntou Cissy

emlCÍ°Poardqaue 
então eu lhe pediria

aue me permitisse visitá-la sempre,

PqS estou certo de que a senho-

Wé a mulher a quem poderei amar

para toda a vida...
— Oh! eu., eu., nao sei.. . Dai

buciou ela. . .
1 Perdoa-me, Cissy, mas sinto-me

muito solitário e este momento nao

é para se falar nestas coisas.
Em troca posso pedir-lhe algo.'
J- O que, Felipe?
__ Quer jantar comigo amanha.

 Com muito prazer. . .
E os dois jantaram e conversaram

animadamente e ambos se inclina-
ram para dar pedacinhos de carne a
"Gerânio" .

Depois, sentaram-se ambos perto
da janela e Felipe narrou-lhe suas
viagens no tempo em que estava na
marinha de guerra. Permaneceram
longo tempo olhando o mar, silencio-
sos e contentes. Mentalmente, a mo-
ca se dizia:

— Amanhã direi a Clay que não
posso casar-me com êle. . .

5p — 74 —

CASACOS DE PELES

BRUMEL INGLÊS LEGITIMO A VA-
REJO OU PELO REEMBOLSO POSTAL

PREÇO DE
RECLAME

Cr$ 400- 650
900-1.200

GRANDE SORTI-
MENTO DE CASA-
COS DE TODOS OS
TAMANHOS E TI
Pt)S DE PELES Fl
NAS E BARATAS

A VISTA E A
PRAZO

OFICINA DE PELES
Largo São Francisco, 23 — Sala 3 —
l.o andar - Rio de Janeiro - Tel: 43-3998

Começo da Rua do Teatro

JORNAL DAS MOÇAS

JORNAL DAS
MOÇAS
Fundação de

AGOSTINHO MENEZES
A revista feita para a mulher no

lar e na sociedade. Cem por
cento familiar

Propriedade da
EDITORA JORNAL

DAS MOÇAS LTDA.
Redação e Administração:

Av. Rio Bronco, 31-1.°
andar — Rio de Janeiro

Diretor - responsável:
Álvaro Menezes

Redator -chefe:
Alberto Menezes Corrêa

Secretário:
Oliveira Herencio

Telefones:
Diretor: 23-1472
Redação: 43-2431
Publicidade: 43-0736
Oficina 28-8943

Oficinas em edifício próprio
p..n F.ttrlíriès da Cunha. 106

COLABORADORES — Dr.
Werther Leite Ribeiro, Oscar
Aguiar, coronel Waldir de
Albuquerque, A. Lemos, capitão
Dr. José Ezagui, Felisberto No-
ro, Lourdes Portela, Luiz Goulart,
Edésio Esteves, Mário Mo-
raes, Suzy Kirby, Glycia A. Gal-
vão, Dulce de Brito, Flonano
Faissal, Délio Moreira Marcon-
des, Eustórgio Wanderley, Euge-
nia Ponsade, Hélio P. de Ata-
da, Otávio de Almeida, Mano
Mascarenhas e Antônio Lima.

A redação não se responsabili-
za pelos trabalhos firmados pelos
seus colaboradores.
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todo o Brasil.

ASSINATURA:
Anual reg. CR$ 300 00
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NOTA: Não 

g*«n<>.^ggturas paia a Capitai g«~ _

E, por sua vez, Felipe «editava;
- Deixarei passar o **&>£* .

sário e depois pedirei a eia 4

case comigo.

-Gerânio", o gato, estic^'-
bre a janela, fazendo equ >i*»

por fim, sentou-se tranqüilo.

mie entrasse n°
Qualquer pessoa que

quarto, diria:
— Que casalzinho feliz. • •

30-4-1953
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VIRGINIE — Vestido de lã azul marinho
trabalhado de duas pinces sobre cada lado
do talhe. Corpo modelando o busto, gola
direita. Mangas montadas com punhos vi-
rados em ponta.

Ensemble esporte composto de um sué-
ter de lá branca em ponto de grossas gaitas e
saia de flanela cinza guarnecida de pregas
indeformáveis sublinhadas por pespontos
Foto Rapho especialmente de Paris para
JORNAL DAS MOÇAS.
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MA das maiores personalidades do mundo radiofônico é Manoel Barcelos,
homem simples e empreendedor, que subiu a difícil escada da fama com

alguma facilidade, porque é um espírito forte, que não vê sacrifícios nem di-
ficuldades, quando resolve executar um plano.

Estudioso das coisas do rádio, tanto na sua parte artística como na técnica
e na administrativa, êle tem colaborado em todos os setores com a maior
eficiência, tanto que, recentemente, foi reeleito para a presidência da Asso-
ciação Brasileira de Rádio, por imposição de todos os seus associados.

Manoel Barcelos estreou, na radiofonia carioca na Rádio Tupi, havendo.
s ^^^y^^x^^ressâdo^ .na^açj^íü^^nde continua e onde apresenta

gúmás hòvidadesTaJ^tác^ que leva o seu. nome,


