
' •: .:A.•;.• e»éfe -7'',;' rV'<feX: '¦;|a.a''"*-. '" " ' 'Hl ¦,»',<!!mm. "¦' .¦*> '¦ ' m i.i...-.-

__^__^B __________Rf__l_______ s^v^ ¦¦¦ .-v >~-i '¦:'¦"¦¦.. :A:.5^sct3!»s~_S_<s_í:'.''- ¦-.X^"' ¦-¦ ¦¦* '' * ¦^8á^s-SS5a3SwS^* ?_fc. .:>íSfeíSi_ _______B9wK_eBBÍ3_* -k_-^-- >*vií____?*^__L' ¦"*."¦"> --vS ? !H_t5ÍÉ---; ^^fèTry^^F^gJSESfe——--—5_5 _¦-_ ____-.__.i5—_________t
________ ¦3M&-—¦¦ ^*^**<*^^^**^^f«^^-iB_H^^-'_!t' á:"-\>,s®Ky?|?;;'"\' ¦'•'" -___sí____S__" ^^?SB__________lHB^_______BÍ_______ní_____HW___f_-^^ fi__oTH____ricTWTi________ff



 _ _..!¦» —!»-- *¦»m—raw77! 7

t-

, &•

'*>; 
* 

»v< 
*. " , tf 

'tf ¦' 
,T'

^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmj mÊÊÊÊww ¦¦ "'tfiÊ

P^^my - ^1 Í8^Ê fé" I

f§Ík. Jr ;r|S XsJ
BBlISMlfiflllBl UP! ''^§!l^fÍiilH ^J§

^L^L^L^L^L^L^L^L^L^L^LWWm^m^W^Wm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^' "¦$!§¦

¦flflflflflflflflflflflflflHflfl^^^^^^^' -Í-V' ÁlBk *
^mmmu^mmmu^mmmu^mmmu^mmmu^mmmu^mmmu^mmmu^mmmu^mmmmmmmflmmtmKffl .'.'.'*•.'.'.'.....&..-.-..::... .¦.\..'.'^m.m.m.m.m^.^\\^-^v..j.'.^o.i.mmm.m.m.m.'.-.-^.-v.'..'..^.^.......y \......'.-.-.'.'...'.-y.-...'...'.'.'.......m.m.m.....m.'^.-.-..-..-.-.<-.*..^^ ^v/X*

I1 A H 4M A 11^ «Bi» "'í/ -^A? *i tf- ,

GALERIA
DOS

ARTISTAS
DA TELA

IJM rcstinho bonito, com uns olhos esmeraldinos e uns lábios que sorri a
^ngeiicamente teria que se tornar conhecido e querido por muita gei. b oi este o pensamento do autor da descoberta dessa garota que se chi.Susan Morrow.
Estas coisas que acontecem em todas as partes do mundo aconteceu tai -

™5 T 
Holl.ywocd e o resultado foi qUe a Paramount ganhou mais è

presente gracioso que já apareceu estrelando o filme "Trágica Emboscatí;^asan quando sorri faz uma covinha na face esquerda daí ser conhecieomo a garota da co vinha.
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de postoso sabor origin
e muito mais saudável!
Sim! Só quem já experimentou o Guaraná

Brahma conhece realmente um delicioso

refrigerante, preparado com o legítimo guaraná

de nossas selvas, de saudáveis virtudes tônicas!

Delicie-se sempre com o sabor original do

Guaraná Brahma ~ excelente cm lôdas as ocasiões!

BRAHMA
PRODUTO DA CIA ERVEJAR1A BRAflMA

408 • Ullmann
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Kl DENTES
(A CRUZ VERMELHA

E ARACY D FERREIRA

Para infecçóes: Penicilina.

CURATIVOS

A TÉCNICA DE UM CURATIVO

Curativo é um conjunto de
meios que tem por fim. ajudar a
cura ou a cicatrização de uma je-
rida.

O curativo tem dois objetivos:
l.°~- evitar a infecção; 2.° - com-
batê-la se já existir.

MATERIAL NECESSÁRIO A UM
CURATIVO

Uma cuba (objeto apropriado
para nele ser colocado o seguiu-
te material): Uma pinça (ponta
romba, parte interna como uma
lima); Vma tesoura para abrir
curativos (ligeiramente quebrada
de lado e a ponta romba) (cor-
tam-se as ataduras de um cura-
tivo, sempre do lado oposto ao
ferimento).
MATERIAL DE UMA BANDEJA OU

MESA DE CURATIVOS

Um vidro de álcool; 1 de hipo-
clorina (liquido de Dakin) ;J. de
água oxigenada; 1 de solução de
permanganato de potássio A 1 de
benzida; 1 de éter; 1 de iodo; 1
de mercúrio cromo; 1 de glicen-
na; 1 de solução de nitrato de
prata (2°%); 1" lata de talco: 1
carretei de esparadrapo; 1 vidro
com belas de algodão; 1 tubo de
vaselina esterilizada; 1 tesoura de
abrir curativos: ataduras. A fim
de evitar a infecção procede-se
a uma perfeita assepsia. Exem-
pio: num ferimento que esteja
sujo de terra, devemos aplicar o

, soro anti-tetânico, a fim de evi-
tar o tétano.

Quando já existe a infecção,
aplicaremos os antissépticos indi-
cados para os diferentes casos.
Um perfeito curativo deve ser:
asséptico, absorvente e protetor.
ASSÉPTICO — Todo o material

(Conclui na pág. 67)
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BENÇÃO LI M I T A D A
Um dos nossos conhecidos capi

taíistas resolveu um dia comprar
um Cadilac, de bela estampa, con
versível; pediu a um sacerdote co
nhecido que lhe desse a benção.

— Pois não meu caro amigo, não
esqueça, porém, que minha benção
só é valida até os oitenta quilomê
tros a hora...

099 99 99999 909
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Como! Até agora estás cozinhando?...
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TESTE DA SEMANA

Nome? — Pepino
Salvatori.
Profissão? — J o rna-
leiro.
Por que clube torce?
Palestra.
Qual o prato de sua
preferência? — Espa-
guete.
Que música prefere?Ópera.

Qual é a nacionalidade do
nosso amigo?

•o

•¦o

•O

-o
•o

QUE REMÉDIO

Uma dama encontra um pobre homem perambu-
lando em um de nossos jardins, quase sem roupa.

Onde você dormiu, meu amigo?
Em cima desses bancos.
E quando faz frio?
Em baixo dos mesmos.

ik *

PERGUNTAS QUE FAZEM PENSAR
Bofetão é aumentativo de bufete?
Pirão é uma pira grande?Varão é uma vara enorme?
Lima grande será limão?
Fogão é um fogo grande?Botão será uma bota grande?

9 9 9 ??????? ? ? 9

ELA ERA DE TAL MODO COOUETF OTítt pa^t a ™ a ~ .
NOITES PARA AGRADAR ã^^í^x^^g?"lAOEM TÔDAS ASwo cKuiub QUE LHE APARECESSEM NO SONHO.

UM HÓSPEDE QUE DEIXA SAUDADES.

»*- es assa» «a çfg fflr «—
mosTdianSente. ^ ^ mas nós a^ui «*?

* * *

CRITICANDO

\ trel s°écffi.ênÍ0 
f0Í deSCObert0 há cofeüS £ mS^^a«adeS que o crítico Poív

í — E antes como era que se n 1Vr°"
£ reSPÍraVa? bõ r^MM ££5/*g Ê1,e ^o tem personalidade e *
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BARA STANWYCK ENSINOU 0 SEGREDO...

CISADOS

e
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I MOS
JEMSIDOS
I EM PLE!
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burante o jantar eu sentia que Gilberto
Bestava radiante de felicidade. Com que

^Hernura levantou o copo de- ...Jllffl!
flsejando: 

''Mais cem anos jÉÊ
Icssim juntinhos e felizes!" JÉfl
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Como de costume, Gilberto não esqueceu do
aniversário do nosso casamento. Além do pre-
sente e das flores, veio também um-convite:
"Querida, que tal irmos ao cinema?"
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:onsagrada estrela
Hollywood, diz:

uso sempre o puríssimo
jbonete Lever1'
fé evidente que Barbara
inwyck só escolhe o
ílhor para o cuidado

sua pele. Faça
io ela. Use sempre,

jbonete Lever.

copo ue- y^mmmxmWÊm&m^
>m anos .-M i|plifcÍMi^

felizes I" <s^BfBlWMBBk.
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Na ida para o cinema
fomos olhando as vitrinas.
Olhe, Gilberto, disse eu,

3ue 
amor de broche. Ali,

o lado direito. Não pos-
so me esquecer com que
carinho êle respondeu: "E

seu, querida. Seu aniver-
sário é no mês que vem.
Você merece muito mais..."

S5

No cinema, juntinha a êle, eu era a
mulher mais feliz do mundo! O filme era
com Barbara Stanwyck, e quando eu a vi,
meu coração bateu forte. Sim, fôra elo
quem me aconselhara Sabonete Lever. Gra-
ças a esse conselho, minha pele está sem-
pre suave e juvenil. Isso encanta Gilberto.
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Boa noite! Aqui é a nossa casa • a casa
de um casal feliz. Antes de fechar a porta,
um conselho para você, minha amiga: Co-
mece também a usar Lever. Todos notarão
logo um novo encanto em você. E você..
Ah! Você será muito feliz!

Lever é tão purol Sua brancura, que nenhum outro
sabonete apresenta, demonstra esta verdade E outra
coisa: Lever produz espuma abundante rapidamente.
Por isso, gasta menos - é econômico!

USADO POR 9 ENTRE 10 ESTRÉIAS DE HOUYWOOO
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ROSITA.. ROSITA... ROSITA GONZALEZ

» *^rr» ATIVIDADES — RADIOATIVIDADES
ADIOATIVIDADADES - RADIOATIVIDAL»^ ^

• Edú estreou na televisão.
Como se esperava esteve
sensacional num grande
programa.

Todo mundo pede para Rosita Gonzales cantar. Todos soli-
citam retratos de Rosita. Todos gostam muito de Rosita. il
desses "todos" — muitos pensam que Rosita está começando no
rádio.

Vocês nos escrevem perguntando por
que não falamos em Rosita.

Como não falamos em Rosita? Seu re-
trato já foi até' publicado na Galeria de
Rádio!

Mas o qae vocês não querem é confes-
sar que só agora estão conhecendo a joven
cantora. Prestem atenção porque vamos
matar essa curiosidade.

Rosita Gonzales é carioca, filha de gaú*
chos e seu verdadeiro nome é Jussara de
Mello Vieira. Seu primeiro contato com o
microfone foi em "Papel Carbono", em 1946. Em 51, ingressou
na Mayrink e foi um sucesso. Se vocês a conhecessem bem se-
riam seus fãs desde aquela época. Atualmente — bem, isso
vocês sabem — Rosita está na TV Tupi por imposição do pú-
blico. Continua a mesma menina graciosa e cantando melhor
que nunca.

Para vocês que solicitam retratos de Rosita avisamos que
ela vai aparecer numa outra Galeria de Rádio, e bem bonita.
Gostaram?

DISCOLÂNDIA
Cláudio San toro, iniciando o

seu trabalho como maestro, no"Carroussel", apresentará ainda
neste mês duas histórias em dis-
cos infantis, "O Leão e o Rato"
e "O Ninho do João de Barro".

Ainda no suplemento infan-
til da "Carroussel", para setem-
bro, teremos Janet Penach, na
canção israelita "Terra Idola-
trada", sendo que na outra fra-
se encontramos a solista Maria
da Gloria na canção "Eu Sou
Urna Camponesa".

Gerii Marcondes está apre-
sentando na Rádio Ministério
da Educação -j programa "Ci-
randinha Musical", com os dis-
quinhos "Carroussel".

• Aqui está a relação das mu-
sicas do Suplemento n.° 1 da"Micro-Dise", composto de cin-
co discos. "Repulsa" — "Seja-
mos Francos", com Carlos Ro-
berto; "Ponta de Cigarro" —"Mulher de Ninguém", com
Onéssimo Gomes; "Enquanto a
Cidade Adormece" — "Desilu-
são", com Adeildo Santos9' "Rei
do Cangaço" — "Penedo", com
Passarim do Norte e "Boneca"
— "Nosso Romance", com Wan-
derley Matos.

• Bob Nelson assinou contrato
com a gravadora de disquinhos""Mirim". Em seu primeiro dis-
co apresentara "Saudades do
Oeste" e "Canção de Minas".

TELE-F ATOS
Tele-Fatos está contente com • Palmas também para "De

Ary Barroso. Naquele "Progra-
ma de Calouros" do dia 18 êle
esteve como nunca. Até pare-
cia outro Ary. Premiou um
conjunto com a nota máxima,
foi gentilíssimo para com pro-
fessores de alguns calouros e
humanitaríssimo para com o
senhor que cantou a ária do"S c h i avo" "Quando Naceste
Tu". Muito bem! Tele-Fatos,
que não passa de um telespec-
tador, bateu palmas.

Pernas Pro Ar" que não nos deutempo de sugerir ao Max Nu-nes que apresentasse os "Pri-
mos" com outras roupas e emoutros ambientes. Se continuas-
se assim, esses "Primos" vãoabafar os "Outros Primos".
• E por falar nesse programaEsta formidável o HamiltonFerreira naquele negócio do¦Nao adianta puxar conversa
porque eu não falo...".

Notas Radioatômicas
"Foi Assim que Eles Co-

meçaram" é o mais novo
programa dirigido por Pau-
Io Porto na Tupi. Vocês po-
derão ouvi-lo aos sábados
às 21,30.

Carmelia Alves e Jimmi
Lester estão estreando na
Rádio Record, de S. Paulo.
Em breve também apare-
cerão na TV de São Paulo.

Brandão Filho 'saiu da
Nacional e está na Tupi.
Isso todos já sabem. Mas é
que êle virou "passarinho"
e já assinou contrato na
Record, de São Paulo, na
qual estreará no dia 11 de
novembro. Vai acabar fi-
cando em São Paulo. Bom
para os paulistas; máu para
os cariocas.

O César Ladeira, segun-
do os boatos, vai abando-
nar o rádio para se dedicar
ao teatro.

O pessoal do rádio está
mesmo unido. Não é que os
fãs de Marlene e Angela
Maria esteio apoiando Dal-
va de Oliveira para a "Mu-
lher das Associadas". ..

Venâncio e Corumbá, a
dupla que abafou na TV
está se apresentando às
terças-feiras na Rádio
Mundial.

Grande Othelo e Ma-
garafi também estão com
a Mundial que até parece o
Vasco quando quer ter um
grande "team". Contrata
tudo: velhos e novos.

Aerton Perlingeiro con-
tinuará na Tupi apresen-
tando, com grande êxito os
seus programas, Aliás,
"Matinée Tupi", transmi-
tido aos domingos entre 12
e 15 horas cada vez atrai
maior público ao auditório
da G-3.
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b{ E G 1 E S S O

Piper Laurie, da Uni-
versal-Internacional, tra-

ja um vestido de shan-
tung adornado de gola
e punhos brancos que
Jay Morley desenhou
especialmente para ela

e figura na capa danos-

sa edição de hoje. Os

moldes e explicações de-
talHadàs se acham, como
sempre, estampados no
Suplemento Solto.

ROZALINA R. DE VINCENZI

s_ 
* 

apito do trem silvara pela última vez, num aceno
X sonoro para os que ficavam. Na pequena, estação
I de interior, iluminada apenas por dois lampiões,
I alguém caminha lentamente, de um lado para outro.
/ Parece inquieto, possuiclo de uma certa ansiedade.

V^_^X é um homem jovem ainda, trajando sobriamente.
Seu olhar vagueia ao redor, como se procurasse alguém

Um vento frio começara a soprar levemente, e mais ninguém
por ali se via. Passara-se já uma hora -^ interminável espera e
Sílvia não viera. Era decepcionante aquele regresso^derK.is^de
três longos anos de ausência. Na verdade, alem cie SI a™-
<niém mais o prendia à sua terra. Os seus, 3a ha muito os perdera,
I os encantos que a sua cidadezinha possuía só teriam significa-
cão compartilhados na companhia de sua amada . rP^ber?' 

Mas que teria acontecido, para que ele nacX^G^tecefo|x
f bem certo Que não se correspondiam ha vários meses, mas,
entre êle este não seria um motivo suficiente para maiores m-

au etacões. A sua lealdade era algo por demais> Imundo. Ama- .
vam-se desde a adolescência e aquela ausência, poi ceito, nao tuns.
sido maculada .. Que seria, então^ Não teria recebido seu tetegre-
ma? Pensava inúmeras coisas, mas o que mais o depnmia no mo

mento era ter voltado « estar ali infinitamente so,....
Volveu o olhar, mais uma vez, SW.^;-|S^S^S-

cioso Um ou outro moleque passava a distanciae. as\ezes,maaga, .
va: — O moço, procura alguém/ ,.niiqr al1 Abaixou-se pesouJá não lhe era mais possível continuai ah.,faixou se, pegou
a mala e foi descendo os d^^mçao totamente O 

jn

SurnSf d^s3 S"s d«. de fôda aquela gentl sua da
MHn Pnfim me êle deixara e agora retornava tao tristemente

rSp™ à Draca a nela ainda via a mesma .retreta, a matriz
Chegai a a piaça } T a ^indo cia rua da praia,

que, cambem, 
fazem parte^ ^^^ Para nó, é uma Sur-,

presa -o teu regresso... n 0 vigário Afonso dizia,
Eram Palavras a ave s aquelas 

^°a^mgustiado e sem
mas'não as que ele^desejam ouvu. 

£e-a ge chòfre, inda.
poder por mais tempo oculta íasw esperar-me, e eu co-
goir — E Sílvia como esta, pactie. i\du iui
muniquei-lhe a minha volta Casou-se.* Maq então, nao sabes? iw pai ciu na u< ia -.Mas. eiiLdu, pteu 

esoerar-me, padre!_ Casou-se? Mas ela mometeu espei«i c;)nítl-ansodora. e
Sem dúvida, aquela íoia™ c-^iábios emudeceram, seu• mais que isso: uma realidade brutal Seus .ab os ei 

mutismo 0
olhar tornou-se frio, inc,ecifrava 1 

^ 
« ™ X ^e era necessário

bom vigário Afonso pode ainda compieenuei q
dizer-lhe tudo • imprevistas nes su-

Dam sabes, filho, que, fa™zes^ i Estava aqui,
cedem. Parece ter sido o,que se passou com 

^ ^ moçag
a passeia, um rapaz üa cidade, qu. £*? é ^ c01icluires...
Sílvia, no entanto, foi a V™^1^? ^'^e-1 Sim, padre. Ela cansou-se de espeiar me ^^

_ Mas. não fiques assim, filho. Es amua .,

esquecer.
(Conclui na pág. ^0;
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c nova sedução sob o poder mágico de

ANTISARDINA
Antisardina é o creme ideal para sua cútis.
Renova as células gastas, protege as
células novas restituindo à pele cansada,
ou prematuramente envelhecida, sua
normal elasticidade. Cientificamente preparado
com ingredientes rigorosamente

selecionados, o creme de beleza Antisardina extingue

sardas, manchas, espinhas c rugas.
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tempo para ir a sua casa .mudar de
roupa, ela teve que acompanhai o chele
vestida com o severo costume de Ia preta
que usava para ir ao escritório

Quando se instalaram numa mesmha
retirada do restaurante esperando que

os servisse^ ela falou: 
^ ^ ^^ con.

cretõs sKr larsom Necessito-os para meus
3P0Silo 

lhe deu nenhum detalhe conci^
Desviou a conversa, exagerando como exageram
senwr- os apaixonados, as qualidades da bem-
K Quanllo calou, poderíamos^«^
ualavras assim: estar apaixonado poi um çompen

to de perfeieões, e não sabia oomo conquista-lo.
Isto não importava muito, Porque^v™ apesai
do aue dissera, não precisava de detalhes conue
to, Con leia a mocinha em questão por have-la
ítom tas vezes recostada negligentemente con-
rã o espaldar verde do seu belo automóvel esta-

cionado smpre em frente à casa de modas Maison.
Que posso fazer para conquista-la.' — pei-

suntou Horace Marson. .
Eu poderia dizer — respondeu. Vivian pen-

sativamente — poderia mas não digo. Ele ficou
surpreendido e perguntou.

Mas, por que?
Em nosso último encontro, o Penhor me

previniu que se intentasse fazer alguma coisa por
minha conta, estaria despedida. E naturalmente
não há de querer que eu arrisque o meu lugar
no Departamento de Propaganda para ajuaa-lo a
resolver um caso pessoal.

Horace apoiou o garfo sobre o prato. Seus
olhos verdes começaram a arder; logo ergueu as
mãos morenas e passou-as sobre os cabelos escuros.

 A senhora é o ser humano mais irritante
que conheci ém minha vida, — exclamou. Entrou

r

!l!
"tf
A

n r\

1
à nossa leia como vendedora: seu trabalhJ

^nlil^guardar os vestidos e informar à sutf
-hefe a existência da qualquer mancha. -, 0 qúj
^Misturou todos os.vestidos colocando-os nasi,íeJ;^fileiras dos cabules!m õualcuer pessoa dotada de sentido comum!
fprlá feito o mesmo - retrucou a moça. Quando
uma cli-nte tem ocasião de ver os vestidos juntos,
o contrate entre os caros e os baratos e tal m
ela sempre acaba comprando o caro

Isto não é mais do que um pouco de psicologia
feminina aplicada: segui na Universidade cursos
esoeriais que me ensinaram truques úteis. ;

1 __ senhorita Asheley — disse Horace com voz i
ípfita e paciente — se não fosse a senhorm» Elena j
Norton que para o seu mal e o meu tem o coração |
hmndo' eu iá a teria despedido. Nao passa sema-!
ia sem que não me veja obrigado a chamá-la à
ordem um par de vezes: a senhora se ausentado
seu posto sem permissão; pôe toalhmhas de papel
nos banheiros- deita.uma criança num dos berços
na sieção cie móveis. Se lhe parece que nao devo

_' Eu só estive ausente 15 minutos uma vêz,
defendeu-se Viviam. E as toalhinhas de papel dos
banheiros são uma bôa propaganda. Quanto ao me-
nino 'estava tão cansado que dormiu no berço. A
mãe'dele ficou tão agradecida que lhe comprou
uma roupinha caríssima... e

Tudo está muito bem — admitiu o jovem I
Marson com calma. Mas. que aconteceria se os I
milhares cte empregados da minha loja fizessem o |
mesmo? Haveria um caos. Não, senhorita Ashely, \
como sabe, é preciso obedecer para ser uma bôa !
empregada.

Estranho que o senhor seja desta opinião e
que tenha recorrido a mim, numa emergência...

É que apesar de tudo, ainda tenho fé na sua
inteligência e iniciativa... quando não se rela-
cionam diretamente com o negócio — replicou
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CONTO DE JOHN CAMPBELL ILUSTRAÇÃO DE

Horace Marson sorrindo.

Solicitei este encontro a fim de lhe propor
um nesóeiò equitátivo. A senhora me ajuda a con-
ruista? a mulher que eu quero, e se os seus ,-om
lio! forem bem sucedidos, será nomeada chefe
Io Departamento de Propaganda. Serve?

Serve Estamos combinados — falou V ívian.
Ela é maravilhosa! Merece tudo!

_ Certamente... - pensou Vivian recordam
do a linda loura, e o luxuoso automóvel que lhe

pertencia.
__ Ó senhor deve se lembrar que o amor é

parecido com os negóiics complicados.
Oh' — que idéia tão pouco romântica!
Limito-me a repetir que aprendi por obser-

varão- posso não saber tudo acerca dos negócios,
M¦%£ tastante sobre a reação das mulheres.

_ Peco-lhe perdão. Prossiga. Sabe que quando
se enrafvece, seus olhos parecem duas brasas
acesas?

Não mo surpreende agora que o senhor
ise de conseliKS para triunfar no amor. Erasas

acesas. \Mp e ia¦..-.o m . comparação? Voltemos ao seu
essuríto O que cleve-fazer é convidar outra mulher
para sair s~mp,í<e consigo, urna mulher bonita e
elegante. Conhece alguma?

 Conheço milhares!
_ Não se afaste por completo do seu tor-

mento -falou Vivian - convide-a, porem com
P-SS fre^^ncia Mas (mando estiver em publico
com ela traté-a com toda a consideração. Uma"X-V- ¦ perdoa jamais a um homem a sua mdi-
flAriPa ení público por mais carinhoso que se3a
Sm Iia na intimidade. Os conselhos, naxtmham
átíér a virtude de serem originais. Qualquei
Mulher teria podido dizfòr.lhe o mesmo, mas para
êle pareciam constituir uma novidade.' 

pem _ disse Horace - após meia hora. Ja
nue estamos combinados, voltemos a sugestão dfc

pléSum passeio para uma tarde destas e sobre
nroietar nas vitrines à noite, os filmes tirados
durante o dia na loia. Preparar o filme para a exi-
h?//n em público foi preciso um mês inteiro. Antes
Rtôtèí-a filmagem nenhum dos dois tinha, a

ciava a exibição do primeiro i^1 ;^, { nn vitrine
Improvisada erg^^ » 

^X^iSS
^ISrkou 

™o ffl& de -ti;o mnje que ^
"7 

^l^ora™Stu^ muSfque"desej*antes de hora ^fp^^^eram as ruas e provo-

lado louco em volta doe sciitoi 
^ } d fotó.

Vivian apoiava as mãos soWa os cmw >s fl

grafo e sentia os braços f tes do Ala,
sua cintura delgada. Cantai aniicomo ^
centes em férias. Súbito, a porta seapr^u
reoeu uma elegante inreinh^em^em ia
neles cinzentas. Os três íicaiam nu^
ntitucle de que foram surpreendidos. Hoi agetoi

fprimeiro a reagir; afastou as mãos do, ombro,

dte Vivian e falou desconcertado. m
_ Alice.. eu nao 

*los, mas
preendo que devemos paiecei m-
estávamos celebrando o sucesso ia

(Conclui na pag. oij
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Este choro
nãoe

...E choro causado por pele
irritada. _ a culpa é toda sua,
mãezinha, pois com apenas
algumas gotas do sucvizanfe
Óleo Johnson, poderá evitar o
contato irritante da urina
com a pele delicada do bebê.

Adote o hábito de passar
Óleo Johnson, com um chumaco
de algodão, sempre que trocar
as fraldas do bebê.

rrmrnTEMOS - TRICOTEMOS - TRICOTEI
TRICOTEMOS — TRICÔ 1 JLívluo «*og

BL' TSA DE TRICÔ PARA
1 MENINA DE 3 ANOS
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branca e um x^™ -v. .., COSTAS-I

Montar 78 h
malhas numa |ag. n.° 2 1/2 o
com a lã azul-
marinho. Pa-
zer 41/2cms.
em ponto de
gaita (1 di-
reito e 1 aves-
so). Distri- Í
buiu-se um §
aumento de 5 |malhas ao
longo da ag.
de n.° 3 em
ponto de jer-
sei (1 carrei-
ra direito e 1
carreira aves-
so). Quando
o t r a b alho
atingir 19 cm.
de altura co-
meça-se a di-
minuir para g
as cavas, ar- o
rematando de .

cada lado 4, 2,1,1 malha. Quando chegar aos 21 cms. de altura '
começar a trabalhar com a lã branca, formando o desenho gindicado no esquema com lã vermelha. Depois da sétima car- fireira fazer 5 carreiras com lã azul-marinho e a seguir outras 0
7 carreiras com lã branca e desenhos em vermelho. Prosse- h
gue-se o trabalho com lã escura e quando o trabalho tiver 30 3
cms. cie altura diminuir cie cada lado 7, 7, 8 malhas para os om- §
bnos e as restantes malhas do centro de uma só vez. \

FRENTE — A parte da frente é feita do mesmo modo que Has cestas. Quando se terminar de fazer a segunda lista branca, a
começa-se diminuindo 12 malhas no centro, de uma só vez o
para o decote, continuando a tricotar de um lado só tirando §
para o decote cada vez 1 malha até restarem 22 malhas. Faz-se S
o outro lado igual. Quando o trabalho atingir 30 cms. de ai-tura diminuir 7, 7, S malhas para os ombros.MANGAS — Montar 54 malhas na ag. 2 1/2 e fazer 6
carreiras em ponto de gaita. Aumentar ao longo da agulha 6
malhas e continuar trabalhando com a ag n ° 3 em ponto de h
jérsei. Depois de 4 cms. começar a diminuir de cada lado 2, g

õ f,r7 e P01s 1 malha até °íue ° trabalho tiver atingido g
« lano 9 ^uAA- arrfmata«do a manga diminuindo de cadaps lado 2 malhas ate a altura de 14 cms.

^n^BAMENTx? 
~~ Passa-se cada parte de trabalho a ferro

mamas na aVSeSSn°o 2 i/9efÓte f parte da frente tomamstí fipX,ifa wfS' ; ,1/2 fazend° uma tira de 2 cms. em ponto
na ae Tunf^f ? v As íaz-se ° mtfsm°. tomando 26 malhas

o 11/2 cml Í ii? } 
arte da frente e costas. Goze-se nos ombros a

§ chè nos <mh.c« Tenvse as man§as. Faz-se uma beira de cro- «
Ê dafrentele C°Slas e cozem-se 3 botõezinhos. Na parte g
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se uma beira
de crochê e
fazem-se 3 ai-
cinhas c o r-
r e s p onden-
tes.
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A OS sábados, domingos e feriados, é comum
£% vermos os salões de dança repletos de mo-
ças e rapazes. Para algumas pessoas, a dança
faz parte das coisas imprescindíveis, freqüen-
tando os bailes duas ou três vezes por semana.
Esse desgaste de energia nos dias que deveriam
ser dedicados ao descanço, vai minando o orga-
nismo e, quando se notam os efeitos, na maio-
ria das vezes já é tarde. Exitem muitcs modos
de ocuparmos as horas livres com proveito para
a inteligência e do corpo que necessita de 'exer-
cícios higiênicos. Os dias que não são dedicados
às tarefas indispensáveis na luta pela vida, po-
áem ser empregados em coisas amenas e di-
vertidas, sem recorrer-se ao baile como único
meio de passar o tempo.

Sabemos que os bailes são motives de dis-
tração. Não os combatemos nem os condena-
mos. Porém, tomado como uma obrigação, tal
como fazem muitas pessoas, inclusive as moci-
nhas, deixa de ser um divertimento agradável
para estar sujeito aos desejos momentâneos,
tão variáveis como o humor ou condições
atmosféricas. Os bailes modernos, por causa
desses "habitues" transformaram-se seguindo
o ritmo da época e mecanizaram-se como o res-
to das atividades humanas. Já não são como as
mazurcas, coloridas e magníficas, as valsas do-
lentes que bailavam nossos avós. Agora o baile
é feito ao compasso de marcha, samba, frevo,"swing" mambo, que muito deixam a desejar
como expressão de sentimento e atitude plásti-
ca dos movimentos coordenados, coisas que
constituem a coreografia. Se julgarem essas ob-
servações um pouco apressadas, apreciem,
como mero espectadores, qualquer um dos bai-
les que se realizam em salões e observem os
movimentos dos pares. Notarão a ausência de
originalidade, a repetição vulgar e sem sentido,
a mecanização lamentável.

O caso porém, é que todo mundo dança ou
crê que dança quando o que faz em realidade,
é marcar o compasso com movimentos sem
significado, sem estilo e sem graça. A maioria
dos que dançam ou fazem como se estivessem
cumprindo com um ofício, uma obrigação, um
trabalho iniludivel, enquanto que a expressão
livre dos sentimentos, do gesta pela música,
do sentido de originalidade acerca do que se
executa, é relegado ao segundo plano. E que
dizer do formoso complemento dos antigos
bailes? Esse complemento era a conservação,
a sociabilidade, a graça maliciosa, a subtileza.
Hoje, ao terminar u'a música, o galã que quase
não falou com seu par durante esse tempo,
deixa-o no mesmo lugar em que a encontrou e
vai em busca de outras jovens, sem uma galan-
teria é muitas vezes sem agradecer a honra da
companhia.

Apesar de tudo, os que freqüentam os bai-
les em suas fôrmas atuais, asseguram que o
praticam como sociabilidade, sem reparar que
o mesmo é uma negação.

Não cabe dúvida de que a dança é interes-
sante. Os que sabem praticá-la fora das fôrmas
generalizadas atualmente, podem encontrar na

(Conclui na pág. 65)
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Com o puro
Talco Johnson para
proteção contra assaduras
e brotoe'|as, o bebr. p?.r'j
sempre contente. Por>„„o
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azancio
Ainda não rejeitos do ultimo golpe,

que foi a morte do nosso saudoso compa-
nheiro Antônio Vieira; ainda ecoava nas

paredes de nossa redação a voz vibrante e
magnânime daquele que nos acompanha-
va, há vinte anos; ainda chorávamos^ a

perda do grande amigo, eis que nos vêm
a outra nova triste, do velho companheiro
Herêncio que, no sábado, dia 14, havia
deixado a companhia dos vivos.

A notícia não causou a surpresa das
coisas que jamais se esperam. Estava êle
doente, havia duas semanas, e o seu estado
de saúde se agravava à proporção que os
dias passavam. A notícia nos causou foi
o pesar daquilo que não se pode remediar.
Daquela coisa que a gente fica a pensar
que é natural, naturalíssima, mas que não
há jeito, que a gente não pode evitar mes-
mo, mas que, também, não pode esquecer
nunca! Morreu o Herêncio!

A frase é brutal, chocante, comovedo-
ra, mas não pode ser dita de outro modo,
porque a morte não admite outros signifi-
cados, outras palavras que possam suavi-
zar a sua essência.

E, assim, aquela mesa, lá na posição
em que são colocados os secretários, lá no
fundo, está vazia, sem aquela cara escura
e os cabelos quase todos brancos, a que
nós nos habituáramos a ver durante 27
anos.

E} uma pequena existência, mas um
longo prazo para se conviver cotidiana-
mente, mais do que com as nossas próprias
famílias; e por isso mesmo achamos que
a lacuna que se abre é impreenchível.
Há, ainda, que observar que esse compa-
nheiro era um boêmio, e os boêmios são
todos bons; têem a sua filosofia; têem a
sua maneira de viver; têem o seu modo
de agir, mas tudo se resumindo numa só
coisa: bondade.

1

HI

Faustino Oliveira Herêncio de Car-
valho, quase que só conhecido como He-
rêncio ou Oliveira Herêncio, era um poe-
ta como poucos. O seu livro Jardim de
Outono" lido por grandes poetas^ foi con-
sidera do comojim dos mais notáveis Ma,-
balhos literários na poesia parnasiana.
Entrementes, por displicência, modéstia,
ou acanhamento de pedir a algum amigo
o financiamento para imprimir a obra,
deixou de editá-lo, privando-nos assim,
a nós leitores e companheiros, de possuir
um livro que seria uma honra figurar em
qualquer biblioteca. Foi m.arido amantís-
simo e pai exemplar, que não pôde ser
considerado um chefe de família cem por
cento, porque precisava repartir com os
seus inúmeros amigos, algumas horas de
sua presença, as horas que êle destinava
para. no convívio deles, transmitir todo o
valor de sua prosa, de sua palavra elo-
quente e a sua inteligência fecunda e in-
confundível!

Morreu Oliveira Herêncio!
E na dureza dessa frase que cobriu de

crépe toda a nossa redação, administração,
gerência, oficina, expedição, havemos de
encontrar uma fórmula para amenizar a
ausência desse inesquecível companheiro
de tantos anos. E a fórmula é a de conser-
var o seu nome dentro das lides diárias,
como se êle ainda existisse. E o seu nome,
como secretário desse JORNAL DAS MO-
CAS que êle tanto amou, continuará no
topo do Expediente, assinalando a sua
passagem por essa reinsta

Ao nosso velho Herêncio não dizemos
adeus porque êle ficou e ficará entre nós
como um símbolo de honestidade, digni-
dade e respeito por todos os seus compa-
nheiros.

Da Associação de Cronistas
Carnavalescos recebemos o se-
guinte ofício, assinado pelo
primeiro secretário, Antônio
Veloso, que abaixo transcre-
vemos:"A diretoria da A. C. C,
compungida pelo falecimento

do nosso associado Oliveira
Herêncio, apresenta em nome
do corpo social desta entidade
sentidos pêsames pela doloro-
sa perda que acaba de envol-
ver esse semanário, que pos-
suia no extinto uma das gran-
des expressões de trabalho e

inteligência.
Aceite, assim, o JORNAL

DAS MOÇAS, os pêsames da
Associação de Cronistas Car-
navalescos".

Atenciosamente,
(a) Antônio Veloso
1.° Secretário

¦

1
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Giiíi6é& é um dos grandes cr/adores e os seus íraba/hos sao sempre af^

senfados com reaí elegância. Vejam, por exemplo, o Undo mooe/oque e^de«oa

e blusa sendo que esta íechada com botões. Mas o éjande destaque e o lenço

éravata feito de tecido quadriculado azul e branco. E com este foram ferfas as

luvas e o chapéu.
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448). Vestido camiso-
Ia de tecido estampado
e apenas lisos os pu-nhos, parte da gola
que desce até à cintu-
ra terminando nesta
em forma de cinto.
Saia ampla com pregasem leque e tombando
mais para frente.

419) Vestido de tecido liso realçado no corpo e na cintura!
MJ.^ma esttamPada* Decote redondo e franzido marcando,acentuadamente o busto.

m,,iW0iirWni!c'^ÇKas em^estamPado. Saia em forma e veste*
cinto e ° bust0 e aPertado na cintura por um,

Üsòfa'sStem'mr^P^aS" í?ntasia> CUJ° corPO * de tecido'uso e a saia em muito fino plisse de tecido estampado..

fantasfa. BoísoííSt^ rf^0 C'e Prtoavera de tecido
dão a graça acfconTÍntÒCarreira de botõ>as e 8ola °&M

20 JORNAL EA MULHER (Sup, ,ne,Uo Co .Jorna! das Moças' 2-3-54
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517) Vestido de surah estampado, muito lindo em suas linhas classi-
cas. Este modelo pode até servir para as festas de casamento.

yXx«;?x-x- -¦y.^m

I vil\ - *i

518) Vestido de seda exótica estampada. Lindo
decote drapeado.

519) Vestido de linho jovial feito de seda gros-
sa e estampada. Um viés de veludo preto sublinha o
efeito da cintura alta.

520) Vestido de grosso tussor. Corpo drapeado.
Decote largo.

521) Vestido muito jovial de fular estampa-
do, guarnecido de laços de gros-grain.

O ciumento passa a vida pro- Mais vale um pássaro na mao Depois de almoçai ou jantar
curando um segredo cuja desço- que dois a voar, mas fica na mão de um descansczinho a seu esto-
berta vai destruindo sua felici- que o deixa o que está preso mago, pelo menos de quatro
dade. voar. horas.

m

'•I
ni
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K=4 bí oidusa a o seu mo lida ani miniatuta

Quem casa quer casa. mas Até a própria virtude *e torna n^™dama que não sabe fazer casas ofensiva quando vem icomn-f ,wt. °.anta ?eu ™les espanta
não deve casar. nhada de maus modo™ C™S Vezes do Próximo desen-

JORNAL CA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças" i 2-9-54
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Pregas
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Blusa.
Frenfe

Blusa
Cos/as
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Saia e blusa. Mas o que mais interes sa é esta última para mostrar o seu inéditismo.
Da gola sai um pano que forma uma gravata pre sa ao centro por um botão. Simples mas origina-
lissímo este modelo fotografado pelo "Rapho".

Nunca um qualificativo foi tão
bem dado a uma fruta como o
«me se dá à "banana-òürò".

E' preciso que muitas damas
compreendam que não é preciso
fazer romaria para ficar em casa.

Quem tudo quer pode adquirir
tudo, contudo também pode
perder.
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445) Vestido de sacia natural ornamenta-do de um laço nas espáduas: Deccte inéditoSaia bem franzida sob uma pala. 446) Ves-tido de shantung de seda mostrando ummovimento inédito no corpo. Mangas 3/4Saia inteiramente plissada. 447) Vestido cieshantung pontilhado ornamentado de am-
pia gola branca. Dupla carreira de botõfcs.Lindo efeito drapeado sôbre a saia 448)Vestido de fino crepe de lã ornamentado ti£um laço borboleta de pique bran o. Éolsôsfendidos retendo' os franzidos. 449) Vestidode crepe fosco drapeado no peito. Gola xaleDrapeado sôbre cs quadris compcndo umlaço e caindo em dois panos.
r^T,xíídTel2? de Paris especialmente paraJORNAL DAS MOÇAS. P

447
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conjunto de 2 peças ce Blau-

A jaqueta é cie gábardina lis-
trada guarnecida de tecido liso na
gola, punhos e bolsos, te ciclo também
de gabardina com que é feita a
saia.
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Outro conjunto feito de tecido preto e
branco. A jaqueta é sem gola,, com um "vivo"
branco e guarnecida ainda de botões pretos.
Pihces na cintura e bolsos embutidos. Saia fio
direito. Écharpe do mesmo tecido chapéu de
palha preto e branco.
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Quem procura a felicidade fo-
ra de si é como um caracol quecaminha à procura de sua casa.

O verdadeiramente belo é es-
eu lar o pássaro que canta na fo -

jem sem descobri-lo.lhag<

2-9-54

U U 1 I LI

auricula res
invisíveis
"W B I M E K:?
do Dr. Reichmann
Sem fios. sem pi-

lhas. Restitui a normal audição. Elimi-
nação dos zumbidos, última maravilha
alemã. Preço de propaganda: Cr$ 700,00
o par. Peças prosp. grátis a Elza Jun-
queira Sabbado - Av\ Copacabana. 75 -
Apto. 204 - Tel.: 57-2452 - Rio.

A autoridade indicada para cui-
dar da prisão do ventre 6 o
médico.

Há nriUõ homem desejoso de
semeiar, mas, cemo não the dão
as sementes, semeia ventos.
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- Do;s modelos bonitos e oem eu, c< OÜJ. o przmeiro é uma composição de Ohrba-chs com uma jaqueta estampada e botões a guarnecer a trente. Bolsos aplicados e eníeitadosbaia de éabardme. — O modelo shnrt * r™„v~ :'*  ..
-- --¦ un« >«*««« 

Ttf*tf VT , .«uarnecer a /reníe. Boísos ap/icados e eníeitadosde tecido hso. Saia de éabardme. — O modelo shnrt £ mt,;^ ;.w . • t
^ ,, "juueio snort e muito interessante para os dias de solCalça azul rsi e blusa czul e b~anca. Cinto de muro avermelhado. <¦*"'-*

26 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moçjas") i-9-54



v v7

-¦--¦ í.--?í*Í" ."•'' '•¦ :¦¦¦¦ ':-.- wmmWÈÍÊSÊSi!fàS^&:
yy-yy */• ¦¦¦-.':-.

ít

¦Ml
WÊmr

mMffifflMWmmffimÈBmymmmmmm
mmmmyy"""'""¦"
iymmm/Xm

v^^k-y.myyyyyyy.y.yyy.
;¦••¦ 

*/.-.*>. /:/¦'.

vÊÁ

WÊÊÊb
WÊm<

Í8Ss»S#S!!Kíí$fi£«3!mm
:-:-/:;>V..v.:-::--.v

«
.¦fmfxm

W&SBSSSmSS.

:¦:¦:¦:••.• »»S í«

lÉif

já KT^B
Se fôssemos

procurar a His-
tória da Civi-
lização iríamos
encontrar algu-
ma coisa que
nos 'pudesse
valer nesse ins-
tante em que
vemos um títu-
Io como o que
figura no cli-
ché. Poderia-
mos, se quizessemos recorrer ao ca-
so do Conde de Mirialva. Mas nada
disso serviria para uma legenda de
modas!...

Vamos pois anaíizar o primeiro
título: Luvas.

Uma mulher elegante usa luvas
de suede branca com enfeites no
canhão, combinando com o seu t?es-
tido preto.

Ao segundo: Chapéus.
Na hora que atravessamos, os cha-

péus tipo "toque", ou as boinas es-
tão muito em moda.

Ao terceiro: Romantismo.
. E uma mulher bem vestida, numa
pose admirável, um olhar meigo e
penetrante não será capaz de pro-
vccar certo romantismo?

Que o digam os homens!
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Aguardem o maravilhosa Número Especial dedicado às Noivas e com as
modas de primavera.
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FíA SEMPRE DIAS FR.OS PA
QUE VIAJAM E, POR ISSO, ESTAMOS
APRESENTANDO DOIS MODELOS 

nV
ALTA ELEGÂNCIA. O PRIMEIRO t
CASACO DE GROSSA LÃ FECHADO
TRÊS BOTÕES E O SEGUNDO É UM

A A GINAL "TAILLEUR". A JAQUETA,^-
SIA COM A GOLA NO mviiin ™™T VEMOS É DE TECIDO GROSSO. ÍAS1WLA NO MESMO TECIDO DA SAIA, COM QUATRO FALSOS - BOLSOS-

Elas dirão: Que amor! Eles
Noivas que IOrSm Mstoca"9""!0,01 Assi? ssró ° 
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° lvluVAb publicará brevemente.
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— GRACIOSO VESTIDO DE FINO AL-
ÍODAO DE LISTRADO DESIGUAL. O COR-
O QUIMONO É FECHADO POR BOTÕES
REALÇADO PELA GOLA EM PONTA E

OR UM LAÇO. A SAIA É F&ITA DE LAR-
HJRAS DIFERENTES.

— VOCÊ SERÁ A MAIS ELEGANTE

|"| 
UMA FESTA COM ESSE VESTIDO DE

EDA AZUL E BRANCO h ORGANZA

BRANCA. COMO VÊEM, O CORPO BORDA-
DO COM PEQUENAS PEDRAS BRANCAS
E FAILLETÊ.

tais belo que o Número de Aniversário, o encantador Número Especial de-
dicado às Noivas terá esgotada a sua edição no primeiro dia. ;
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tm, ¦ ¦ ,;;; • umTanovidadeem nosso novo aparelho de televisão. Estamos apresen-tandoo showTonelux . Admirem-no bem e vocês gostarão desses quadros com ogozaaissimo Ankito cercado por uma porção de garotas bonitas. Ankito faz a graçaraz todo mundo rir com as suas trapalhadas e as garotas, como todas as pequenasbonitinhas são o con-
dimento sem o qual os 5 c _/'o >> — t# Pora terminar, casamento entreo n o w s e n... •
shaws... sos..."

É por isso que neste
temos pimenta e açú-
car.-Se você não gosta
de coisa "apimentada"
tem o açucarado e se
não gosta de doce tem
apimenta... e da boa!

Ankito é a "pimenta"
do "show", íris Delmar
e as garotas... ora, só
poderiam ser o "açú-
car" e o Billi, a Gilda
Valença e o Armando
-Nascimento, são um
pouquinho "disso e da-
quilo". E assim está
apresentado o Espelá-
culo de Hoje.

pimenta", com o Nascimento . . presente
acucar e
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NESTAS PAGINAS APRE-

SENTAMOS ALGUNS FLA-

GRANTES DA SOLENIDA-

DE DE DECLARAÇÃO DOS

ASPIRANTES .DA TURMA

-DUQUE DE CAXIAS" DO

CENTRO DE PREPARAÇÃO

DE OFICIAIS DA RESERVA.

^J-iilamanto
AO SER DECLARADO

ASPIRANTE O OFICIAL
DA RESERVA, ASSUMO
O COMPROMISSO DE
CUMPRIR, NA PAZ E NA
GUERRA, OS DEVERES
QUE ME COMPETEM,
PARA SEGURANÇA E
GRANDEZA DO BRASIL,
CUJA HONRA, INTEGRI-
DADE E INSTITUIÇÕES,
DEFENDEREI COM O
SACRIFÍCIO DA PRÓ-
PRIA VIDA.
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UM NOVO JOGO
DE PANOS DE PRA-
TOS — Trabalho de
aplicação de dois tons
com detalhes em pon-
to cheio.
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.tem inventou a caixa de ovos
Mvisões para os mesmos foi

mulher; vendeu a patente
quinhentos mil dólares.

* *

dar é melhor que falar, mas
m também que, quem cala
ente, logo é preciso falar
ia boca de quem fala tapar.

Acordeons e todos os instrumentos musicais mais baratos
no Brasil

CASA ACORDEON AZUL
Av. Rio Branco 227 — Rio

Venda para o interior — Só por atacado
Peça lista grátis
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RICO JOGO DS CAMA QUE PODERÁ SER FEITO EM CAMB

Fujsf das pessoas que¦ quan(!a-
tossorr^ não põem a mão na boca,
fazendo chuva, pois o que daí
saltai njão é absolutamente caldo
de uvà.'

Oonceda ao seu organismo um
pouco d'água quando sinta sede.

* *. *

Em boca fechada não entra
mosca; nem comida tão pouco.

Quem espera alcança, mas
quem espera muito cansa.

* * *

Quem porfia mata a caça, mas
quando ela não foge.

JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças")
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lZul bordada em ponto de sombra, cheio e crivo.

Não há contágio mais intenso
que o do exemplo.

* * *

0 amor é a lei suprema no
nrandc;: tudo se avisa «a purifica.

Pensão e Sanatório "IDEAL"
para fracos e convalescentes

Corrêas — Est. do Rio
Telefone: Corrêas 66

O inventor dos alfinetes im-
perdíveis ganhou milhões; o pri-
meiro sapateiro que colocou pon -
teiros de metal nos sapatos das
crianças se fez multimilionário.

>
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CAPRICHOSO E LINDO AL- \A "-—>

FABETO — Trabalho inteira- ^
mente bordado em ponto cheio
e ponto de areia. Iniciais desta
página: U e V. /7
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INSUtSTITUIVIL PARA LAVAR A CAMÇA . IUMIMA A CASTA.

LABOâATÓKIO 
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Toalha de cretone
ou percal tendo um
risco como este, ficará
bem linda tal como
mostra a miniatura.
Seus pontos de borda-
do são simples: Aplica-
ção e ponto turco ao
invéz de haste como »
aparece no desenho.
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Você Gosta de Música?
Quer estar em dia com as úüimas novidades em discos!

Então escreva para Tony Vale
CAIXA POSTAL, 10SÍ)

RIO DE JANEIRO — BRASIL
XOME 
KUA
CIDADE 
* Qual o gênero de música que você prefere?
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v[)s mais lindos
modelos

OUVIDOR. 141 - TEL. 42-7300

JARDIM DE INFÂNCIA
1.° — Vestido pontilhado. Efeito de
pala. Gola branca e mangas balão —
2.o — Vestido com uma incrustação
branca que se prolonga até a gola. 3
botões e punhos brancos. — 3.° —
Vestido cruzado originalmente na
frente, fechado por 3 botões em trian-
guio. — 4.° Vestido fantasia. Volantes
na manga e em volta da gola e pala.
brancas.
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Um motivo de bordado para guarnecer um casaquinho de fustão, que deverá ser feito de

seda com fachinhas aplicadas e "pois" feitos a cheio.

. Nada de exclusividade para Aquela que diz que trabalha Sentindo-se doente, faça tem-
^mão caçula, pois, em contrário, sem produzir só consegue fazer po quente; exija o médico ime-0 despeito dos outros acula. rir. diàtamente.
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369) Elegante modelo de três peças:
Saia, blusa-Jaqueta e peito gravata. A saia
é simples. A saia-jaqueta tem botões e bolsos
embutidos e corte enviezado. O peito grava-
ta é de cor escura.

.£70) Saia e blusa, ou
melhor, conjunto de
-duas peças. Saia plissa-
.da e o corpo feito com
tecido de dois tons em
mangas raglã e gola
direita.

371) Duas-peças. Saia
direita e jaqueta com

Hq
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meias mangas,
gola inacabada
e fechada, na
frente com 3
botões, sendo
que o último
não fecha.

3 7 2) Outro
duas-peças. Saia
pregueada. Ja-
queta com man-
gas raglã.

373) Modelo
clássico próprio
para as festivi-
dades matrimo-
niais. É de teci-
do escuro com
um corte muito
lindo na pala
dos ombros.
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Desde c? primeiras li
cóes costuro para a rainha
lamina e lenhc costurado
paio algumas a mia cs,
das quais tenho recebido
grandes elogio;-

Esse Curso e acessível
c todas aí bolsas e pode
a pessoa apiendê Io sem
aeixai suas ocupações
habituais

£'...,'1.3 L'à'u-ro Barcellos
RIO Dt JANEIRO

imensamente grota peto
que aprendi em seu Instituto,
cientifico-lhe quo graça-, go
seu novo método de ensino
sobre Corte e Costuro, hoje
sou admiradc por mi ti hás
amigas e companheiras, pf-
los sucessos qup venho fa
lendo, safisfarondo não r»ó
os de minha família como
também o grande número
de freguesas

Geny Santos
JEQUESI

Est de Minas Gerais
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Os senhores nem calru-J • ;í 1Já tenho grande número
de freguesas satisfeitas com
a» eosluras IcMas pelas
mãos desta que concluiu oi
estudos nesse Estabeleci-
mento Dignisslwos mestres,
Ilustres professores, tenho o

prazer de oferecer-lhes ml-
nha amizade sincera.

Maria, de 0. Cosmo
TRÊS LAGOAS

Est. do Mdto Groíso

Quero participar lhes que
estou muito contente e satis-
reita com minha nova pro-
fissão Já estou costurando
para fora. tenho muita fre-
guesia ,e estou ganhando
muito dinheiro. Também vos
faço sabe' que o primeiro
vestido que fij foi um lindo
vestido de noiva n

Os senhores nem ealru-
am n minha alegrin e n dr
minha família. Muitas pos-
soas me diziam rjue eu não
compreenderia, que ei-a
muito complicado: pois ns-
seguro-lhos qur <¦ o melhor
sistema para n pe.sso.i rir
boa vontade, r>f>i> •') ami/ndr
com o^ níeMres, >¦ -¦ <~u;\
dedicação nos d;i .'inimo p,-i

rwsttna Lorecch\o % ra irmos até o fim A rora
SÃO PAULO

Est. de í;do Paulo
«5— BBB/EEEmexaamx

MOÇAS KlvLIZKS ! Aqui es.ílp os irlrafus ik- fiiifjmms
aliihíi.ç f]iie lurininaraín !iril}i;vii!emenle o curso de (Oirtr v Cnsluri

Estude

meu futuro est;j asse."unido

Zilniar 0. Mesquita
IIVn.MIVTO 1)0 HIU.MUHI

Est cj Baia

l_______-___-___________-_B____H

@M\ W A
Desde as primei-

ras litòes. senti me.
cada ve2 mais se-
gura da eficiência

§ desse método, tão
simples e perfeito.
Hoje sinto-me re-'
compensada de ter
dispendido minha3
horas de folga para
concretizar minha
grande aspiração,
que era saber con-
feccionar meu pró-
prio vestuário.

Zoé da Silva Mef'j
PASSO FUNDO

Ls» do Rio G do Sul

Bordado, Tricô e Croc

por Correspondência
Aprenda em 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.
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MENSALIDADES SUAVÍSSIMAS
Confeccionando você mesma os seus vestidos, rejtlitArâ

um* grande economia € será objeto de admiração de todas
as suas amigas.

ENVIE-NOS HOJE MESMO O COUPON ABAIXO

F com grande praier que
vos comunico que estou muito
satisfeita com meu estudo
nesse Instituto. Felizmente jó
estou costurando paro Iodos
de caso, e somos umo fa-
milio numerosa Não dei^o-

.rei de aconselhar minhas ami-
gas o fazerem o mesmo

Terezinhã Russano
SÃO PAULO

Est de Sáo Pdu¦ o

GRÁTIS
Coda aluno rece

figurinos do último
modo — '^rítólro de
Identidade — 100 cor-
toes de visito —-Ser-
ÍKo especial de con-
sultas sobre o curso.

I INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO
I CAIXA POSTAL 5058 - SÂO PAULO

limo. Sr Diretor: Peço enviar-me CRATIS o folheto com-
pinto sobra o curso de Corte e Costuro por correspondência

I
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DE BflRRY
*Tônico • embelezador,

protege e higieniza.
1 Prefiro o famenho gigante.

£ mau econômico
A VENDA NAS FARM.v
CIAS E PERFLMARIAS.

UM M.COUTO

m/
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^

# ^//z fwmça
é reproduzido na América

por fábricas j^/*
o tul eláslico wv©_f a é

famoso em todo mundo
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Sua ação é suave
e seguia, de efeito
incrível estabiliza o
corpo afinando
graciosamente a cintura;
e chega às suas mãos
em varíos modeJos
diferentes.

FABRICAS
LTDA.

RUA ORATÓRIO. 560 - S. PAULO

m
FALANDO ÀS MÃES

CONCLUSÃO
coisas... E, infelizmente, muitas dessas coisas são
as piores possíveis. Vejamos um exemplo: En-
contramo-nos há tempos com um companheiro
que há muito não víamos e perguntamos logo
sôbre a sua vida. Soubemos entáo que se casara
e que tinha um casal de filhos: — "O filho, sim,
o filho era notável; a menina naturalmente ficava
mais aos cuidados da mãe (e isto dito assim num
tom como quem se refere a um resto de coisas...)
mas o filho era um bocado esperto, não levava
desaforo para casa. Outro dia, um garoto maior
do que êle desacatou-o e êle partiu-lhe a cara. Um
valentão na briga. Nas brincadeiras, sempre o
chefe. Além disso, sabia um bocado de palavrões.
Era um bocado homem"... Vejam, prezadas lei-
tores, a idéia de masculinidade que tinha esse pai.
Ser viril, para êle, significava ser "superior", es-
palhar em torno de si uma atmosfera de submis-
são e humildade. Estava muito satisfeito de ter
incutido essas idéias em seu filhinho.

Ao nos despedirmos desse antigo companhei-
ro, sorrimos e percebemos que teria sido inútil
numa simples conversa de rua qualquer tentativa
de mudarmos seus conceitos. Para quem tem se-
guido o curso de nossas palestras, não precisamos
insistir sôbre a infelicidade futura de um menino
criado sob tais circunstâncias.

O mínimo que poderá acontecer nesses casos
é que indivíduos com tal infância sejam amanhã
péssimos maridos e, se tiverem filhos, piores pais
ainda. Formarão, em torno de si, um ambiente
triste, farão sofrer os que estiverem sob sua tute-
Ia, sempre receiosos de que não estejam demons-
trando sua falsa virilidade.

Pais, a Higiene Mental desaconselha tais pro-
jessos. Sigam os preceitos da Higiene Mental na
educação de seus filhos.

REGRESSO
CONCLUSÃO

Eram essas as melhores palavras que se po-
der iam dizer em tal ocasião. Mas, fariam éco no
seu coração?

# * *

ERA já noite alta. O vento frio soprava mais
forte. Alguém ^obe lentamente os degraus da

xsta^ão. O relógio da torre bate, preguiçosamente,
badaladas que o cérebro confuso não sabe contar.
Ao longe, ouve-se o apito do trem que se aproxima.

Mas, que se passava? Êle não voltar à ,sua ter-
ra? E tudo aquilo não valeria nada? Os amigos, a
escola, aqueles vales sem fim, e todos os anos feli-
zes, antes daquele regresso, não valeriam nada?

O trem parará lentamente. Ninguém chegara.
Alguns minutos mais, e já se encontra em movi-
mento. No silêncio da noite, ouve-se apenas um
último apito, como se fora ura aceno sonoro aos
que ficam. Ninguém partira.

PALAVRAS DE UM SACERDOTE
Disse um dia o padre Valdivino Nogueira:

Que culto mais ardente que o culto essen-cialmente religioso que prestamos à celeste ma-
gestade da mulher mãe? Deus circuncingiu-lhe atronte genial com a bendita auréola das santas,contiou-lhe o professorado angélico do lar — é adivina educadora dos filhos pequeninos — e nãona no mundo quem não se considere feliz e ventu-roso ao curvar-se e beijar a mão carinhosa da gen-til e veneranda autora dos seus dias'
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CONQUISTA DE AMOR
CONCLUSÃO

Horace — disse a moça como 3e nem ti-
fesse ouvido as palavras dele — meu carro está

em baixo. Vamos jantar juntos?
Vivian compreendeu que o peixe tinha mor-

dido' o anzol, e que devido ao filme de propaganda,
Horace tinha se descuidado do síau adorado tor-
âiento, e que em conseqüência ela havia vindo
|m busca do fugitivo.

Sinto muito, Alice — falou Horace — mas
irá que ser outra noite. Há alguns momentos con-

[idei o senhor Clarence e a senhorita Vivian paramtarem comigo no Biari afim de celebrarmos o
icesso da nossa idéia.

Vivian não esperou mais. Já que Horace Mar-
n apresentava seu jogo, ela não o decepcionaria,

aiu do escritório sem olhar para trás e foi em
iusca da chefe de vendas. Comprou então um lin-
Io vestido de faille vermelho cereja, com um vasto

J audacioso decote. Meia hora depois, Horaòe
(; §_arson ia à secção de confecções em busca de sua
rAcretária. Quando os dois sairam p»ela porta prin-! %al viram ainda o luxuoso carro de Alice, pa-ido em frente ao edifício. Assim que os viu ela

.lou:
Então, querido, posso esperá-Lo km minha

sa, esta noite?
Dependerá do tempo que me leve para ré-

lver certos pontos importantes do nosso traba-
o — foi a resposta.

Está aprendendo muito bem — comentou
ivian quando a moça foi embora. É mais astuto

que eu pensava. E o senhor Clarence?Chamaram-no por telefone e êle tfeve queaté em casa — respondeu Horace.
No restaurante luxuoso, ambos beberam um

nhaquie enquanto esperavam pelo jantar.Faremos um novo filme todos os meses —
se Horace com entusiasmo.

Um momento — falou Vivian — e eu?
[reio que me prometeram ser nomeada chefe de
gum negócio.

Sim, claro, — respondeu êle — mas eu.nela não estou certo da conquista...
Como não? Não foi ela em sua busca, hoje,

tarde?
Seguramente — falou êle surpreendido — ma'"

não me referia a Alice, a filha do meu sócio!
Ia não é a moça a quem eu amo! Nunca imaginei
le vôce pensasse que fosse Alice. Eu... bem...
minha amada é você mesma, Vivian!Eu!

Sim...
Ora, meu caro, os principes só se casam

)m pobr'etonas nas histórias de fadas.
—- Vivian, por favor, acredite-me! Eu estoulando sério. Eu te amo, de verdade! Ah! se sou-?sses quanto!
Vivian não pôde falar quando êle lhe propôs

casamento. Estava tão emocionada que mal con-
||guia respirar. Há muito que amava Horace, mas
ffsolvera renunciar àquele amor porque a diferen-
H social entre ambos era imensa, e eis que de*fP£nte tudo vem às suas mães.

A conquista estava feita...

i-r

AGUARDEM A NOVA SEÇÃO
FALE-ME, DOUTOR"
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GARANTIA — A maior garantia do
fecho SPIRAL está na sua qualidade e
durabilidade. Se, por ventura, o (êcho
que a Sra. adquiriu apresenta qualquer
irregularidade no funcionamento, convi-
dâmo-la a voltar à loja em que o com-
prou para trocá-lo por outro que a sa-
tisfaça plenamente.
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E' FÁCIL DECORAR.
BOLOS. . . BOLOS. . . JÁ SAIU MAIS UMA EDIÇÃO
DO LIVRO QUE VOCÊ ESPERAVA PARA COMPLETAR

O SEU LAR.
Um lindo volume encadernado,, contendo, um total
de 440 figuras, 90 fotografias de bolos e salgadinhos,

500 páginas
BOLOS — 60 fotos, das quais 18 em belos coloridos
SALGADINHOS — 22 fotos, sendo 9 em cores.
Nele V. encontrará um curso completo de correspon-
dência com figuras em movimentos de como aprender.
Pecjidos pelo Reembolso Postal vale postal, cheque,

ou ordem de pagamento, etc. — Preço Cr$ 300,00
EDITORA E ESTAMPARIA

CALÇADA ET BA.
Ruq Pelotas, 557 — Fone: 70-4799 — São Paulo

Fabricamos de tudo para doceiras, confeiteiros, e par-
ticulares. Bicos para decorar, fôrmas para bolo de
margarida, fonte luminosa, bota, roda gigante, violino,
sino em pé, lira, xadrez e urna infinidade de tipos, ta-
boleiros, fôrma de gêsso, cortadores paro flores, etc.

Enviamos para qualquer localidade do Brasil pelo
REEMBOLSO.

Mande-nos dizer aonde leu este anúncio
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GRANADO

lomca
Aperihva

Forhficanle

MARK TAYD
16.° CAPÍTULO Exclusivi

Sé EU TfAO 5ALVAR
ESSES CAàR/T/NHOS, M

J AM A/5 ME PEX0OAP "

Olhando para TRASr5corryt
VÊ OS ESFORÇOS QUE ROGE -
R/O FAZ PARA PUXAR O CAffR/-
T/NHO PARA DENTRO DO SO TE ~
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PALA E MANGA NUMA SÓ PEÇA
L I C A O N.° 4 7
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Vamos usar básicos de frente-costa e
manga.

Traçaremos a pala sobre a frente
e costa, como na fig. n.° 1. Colocaremos
ambas sobre, o papel onde vamos

A^Jx
/ í°m I I V
\ l°~ II \
vi /o- I / ^^. j//

il r / V

/ff. X \P^>-^

desenhar o molde, unidas pelo canto do ombro,
servindo de guia uma linha vertical traçada
antes sobre o papel (fig. 2). Encostaremos, então, o
molde da manga coincidindo o meio da mesma com
a linha vertical.

Agora, com o rolete, você destaca só a manga
e a pala de ambos os lados e terá o molde pronto
para ser levado sobre o tecido, como na fig.
n.° 3.

Fácil, não? A partir daí, poderá executar qual-
quer modelo que obedeça a este estilo.

¦•¦%

Modelo
¦ m\n

Í7
COSTAS

&6.1

- li// I'1 I JI I

y/ Molde NX
• i Joore o reci cio /!

F/6.3 i

FfíEHTE \\. j COSTAS

^0y- Manga 7
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material de qualidade, JÊFffiwiS.
vários tamanhos. % PSF ^VHÍI,//

TtnIsSíei
|j É A NOVA II

| fl I MÁQUINA DE PLISSÈSll
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(Patenteada)
TAMBÉM DE IGUAL FABRICA-
ÇÃO. EM LINHAS MODER-K
NAS, SÓBRIAS, ALIADAS

^AO OBJETIVO DE RÁPIDA'
£ ESMFRADA CONFECÇÃO.

Demonstrações sem compromisso

AO BOTÃO PAUtISTA
OOAO C. BOEMER

».CONS. FURTADO. 493 5-TEL.: 36 2511
SÃO^PAULO

Os bons livros são os molhores amigos, eles deleitam a vidae dignificam seus possuidores

CABfcLO>
BRANCOS?

Â^S>9 ^LB

^MfllffB mt

PARA ELE Oü PARA EL*

2&cã*

CARMELü
Não e tintura.

BOM DIA, SENHORITA
CONCLUSÃO

dança, momentos de satisfarãoe entretenimentos. As jovens dehoje podem freqüentar bailesmas dever dar preferência aosorganizados em casas famiu!res, pois nos salões há sempreo contacto_ com indivíduos qu»
nLVa?i na° para danear> mas
para fazer pouco das mocasinexperientes. g

A dança não deve ser proibi-da, porém, dançada coíbe èm
S,» não tem o sabor desociabihdade e ner serve nalque os jovens se conheçam

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS
"Ciclo Difusión Cultural" (Re-sumo do ciclo de difusão cultu-rai cumprido em 1953. pelo go-verno argentino) - "Petróleo

no Mundo" - "El Farol» (Venezuela), n. 151 _ "Boletim deImprensa Sueco", nos. 24 e 25 -
..K"1, Paraguaio", n. 79 -Novidade", n. 2 (Mensário so-°laI„e noticioso de Uruguaiana~ 

,i u Ab-) — "Kibon Noticia-
nlí 

n' ~ "Boletim Emass",

Aguardem mais uma graude seção de JORNAL D AHMOÇAS, intitulada: FALA->f-TB DOUTOR

do \"^%m
sep bebê /ffjg.
estí na amamentação. Lactífcro
fortalece as mãezinhas, tornando
o leite abundante, sem prejudicaro organismo f um produto re*
comendodo pulos srs. médicos.

¦ I
LABORATÓRIO BÉRGAMO
Avenida Pirei do Rio, 23Itaquera - £. F. C. B. . S. Paulo
S. 5 Public. 31.007

JORNAL r AS MOÇAS

tenha
sempre

na

gaveta...íl^^:

para
resfriados
tirar maquilagem
remover boton
limpar sapatos
servir como guardonopo
limpar óculos
pequenas limpezas

... e cada dia você
descobrirá um
novo uso para o úfll
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em caixas de
100 e 300
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SAO PAULO"-"I

.»_*.REPORTAGEM TELEFÔNICA

COM SYDNEIA ROSSI DA

TV PAULISTA

Data e lugar do nascimento? -- -
Nasci em São Paulo aos 2S de outubro de 19.. adivinhe!
Quando começou a sentir inclinações artísticas.''
Desde quando"comecei a falar!
Quando ingressou na TV?
Em 1952, na TV Tupi, nos progra
mas da Júlio Gouveia, passando em
marco de 54, a convite de Rugero
Jacobbi, para a Televisão Paulista
— C i n Pi 1 5
Quais as três principais peças que
já representou na TV?

. "Os Irmãos das Almas" de Martins
Pena, "Divino Perfume" de Renato
Viana e "A Noite Que Volta" de Sa-
muel Rawet, tôclas elas no progra-
ma "Teatro do Brasil".
Qual o seu gênero interpretativo

preferido?
-. Qualquer gênero, desde que sob bôa

direção.
Quaí a sua maior criação artística?

O papel de Ana Katz, na peça "A Noite Que Volta", sob
a direção de Antunes Filho.
Na sua opinião falta alguma coisa ao rádio e à TV em
São Paulo?

Sim, principalmente criteriosa orientação e bom gosto.
Qual o sou tipo masculino preferido?

O homem simples, culto e educado.
Acredita em assombração?
Depende da "assombração". . .

-Qual a sua maior ambição na vicia?
Tornar-me uma bôa atriz.

CARTAZES DA PIRATININGA

MIRIS DE
OLIVEIRA
— Dò"cast"
de cantoras
da Rádio
E m i s sôra
cie P i r ati-
ninga, cujos
recentes su-
cessos são:
"C u c o",
"Ca rapiá",
"Nem Sei",
"Teu Cigar-
ro", "Choro sem choro" e
"Benja-me. moreno".
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PALMEI-
RA E BIJ
— Violeiros
de "Terra

sempre tei
ra" e "Tôi

re B a b ei
cia R á d i (
Emi.s sor
de P i r at
ninga. Está
faltando o 3.° homem, o san-
foneiro Albertinho C a 1 ç a d a.
(aí é que tá!).

JORNAL DAS MOÇAS
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PERCORRENDO OS
PREFIXOS..

Em "Grandes Momentos Líri-
cos", de Periclês Leal, foi apre-
sentada no Sumaré, a ópera
"Rigoleto" do Giuseppe Verdi.

Realizou uma brilhante tem-
pcracla na Bandeirantes, a mag-
nífica'' Orquestra "Capricho Es-
panhol".

Com orquestra de cordas sob
a direção de Armando Belardi,
vom se apresentando com êxito
na Rádio Gazeta, o simpático
pianista Totó.

O produtor Antônio Maria,
lançou na Nacional paulista, o
seu sucesso carioca, "Alegria da
Rua"."Telefonema do Aniversarian-
te" de Walter Júnior, é o novo
auadro de "Só Para Mulheres",
cía Rádio Recorcl.

O humorista Tomanini atua
todos os sábados no programa"Folias no Arraial", da Rádio
Tupi.

Amaro César, José Moura, De-
tinio de Paula, Gessy Fonseca.
Dorinha Bueno, Aramisa Delia
Torre e outros comediantes da
Bandeirantes, animara m o
"show" de Henrique Lobo e Ir-
vando Luis, com o "score" rnusi-
cal de Silvio Mazzuca.

A BERLIND

0 barítono Joaquim Villa, por
seus programas líricos na Rá-
dio Gazeta...

Luiz Vieira com o conjunto cie
baião, na Rádio Record. . .

Thalma de Oliveira, com o
seu programa "Quem Manda
Sou Eu", na Rádio Recorcl y. .

<^>404l$L$L$^ <$><*.<? <i^<è'*<&&^^

I NEM TODOS SABEM f
<?>
<?>

EM TODOS SABE

Que. . . Jackson do Pan-
deiro, que atuou recente-
mente na B a n cteirantes,
na soou em Lagoa Grande,
no Estado da Paraíba, no
clia 19 de junho de 1921,
sendo seu verdadeiro no-
me José Gomes Filho.

Que... Sônia Ribeiro,
da Record, tem unia cana-
rinha (bel e a 1 egítima).

.•*.

nome Renata

<? •

com o
Fronzi. ..

Que. . . o nome completo
cie Egas Muniz. decano da
c r ô n ica radiofônica em
São Paulo, é: Egas Muniz
Moreira Landim.. .

Que... Latira Cardoso,
das Associadas, é esposa
de Fernando Baleroni, fa-
mosò humorista, também
da PRF o

O w
.*..** ; ; j ; ^; <$>.^x^x^^'aK^
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PAPEL PAKA JORNAIS, REVISTAS B LIVROS EM BOBINAS E FARDOS
Importação , fornecimento de estoque. Fornecedora desta Revista

¦¦'¦¦¦¦¦'¦.'¦.. ,R. W. CRABTREE & SONS LTDA.
Londres — Inglaterra

COMPLETA LINHA

SIMPLES E MULTICOR PARA PPnnTTr?4RA^ IMpRESSÃO
JORNAIS CÔMÍc^^SLEMâ^Os""XStglN^ «M ¦

LIVROS, PANFLETOS ETC. S1AS'|
- EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE ESTEREotiptaELETROTIPIA E DEMAIS PROCESSOS ?A'

¦rs';-- V- *
S/A MERCANTIL A N G L O-B R A S 1 L E I R AjlvíO ±J>M dMIsElHi) — SÃO PAULO

^.tr1iz:3i° J?e '?amiro* »*¥* da Candelária, 0 — 6.° andarFilial: Sao Paulo, Rua José Bonifácio, 209 — 4.° andar

m
Há muitas pessoas que le-

vam a vida contando contos
mas jamais sabem acrescentar
um conto do que, por ventura,
já possuam.

H5 *N sfc

Todo caçador leva sempre um
cão escondido: o cão da espin-
garda.

á
PÊLOS SUPÉRFLUOS
Eliminação definitiva'.
Com o novo Balsamo Egípcio"PELEX • PAT". eliminação dos
pêlos com suas raízes, evi-.
tando recrescimento.

SEIOS PERFEITOS
Aparelho "STAR" creme "SEIN APPEAi"

SfOftffOO Off HOLLYWOOD
Os mais eficazes meios de
embelezamento do busto.

MÁXIMA OfSCftffÇiO
Peca lilietes CftlTlS

SiLiYiefp • C. Postal. 9229 - São Paulo

i
t

*» ? <•

PRIMEIROS SOCORROS

CONTINUAÇÃO

empregado deve ser- absolutamen-
te asséptico, devendo a socorrista
fazer, tainbém, a assepsia; AB-
SORVENTE — A fim de tornar
um curatico absorvente, devemos
empregar a gaze hidrófila. (ab-

_sorvente), porque o nosso tecidodeixa passar um liquido amare-
lado — secreção ou sercsidade
oue, embora a ferida não tenha
pus, não deixa o ferimento ficarcompletamente seco. A gaze ab-sorvendo essa secreção, permite a-?oo.tr*Za.rão rápida e perfeitaPROTETOR — Depois da gazedeve-se colocar uma pasta de ai-
nodão, a fim de proteger a ferida
contra qualquer pancada. Passa-
se a ligadura ou csparadrapo, não'-^"ando o algodão em queima-duras.

MOTA — (Para aplicação do
soro antitetânico falaremos em

Ioutro capítulo).

JORNAL D " MOCAS

Chamam-se cofapinos os indi-viduos que tudo sabem aumen-
tar.

CASACOS DE PELES
VISONETE 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-
POS DE PELES EI-
NAS e BARATAS

A VISTA E A
PRAZO

O PI Cl X A DE PELES
Laigo São Francisco, 23 — Sala 3 -1.° andar - Rio de Janeiro - Tel. 43-3998Começo da Bua do Teatro

Vi

\ I

W

V- '^

s 
¦ ¦')

í : ,¦

¦S

íh3

o

f :



I ¦

¦ '¦

wy

\WÈ

fefe

sSl.'
!

íí'Jí1

í

r

r- :
x

Ív.- !

JS IJ HMfl IJ ^8éíxÜm
m |I^^iHM

£BmK&&WS&mtt3SlÍtm& BI

.<**SfSfíF?:Ç«¥- ;.:¦.:¦ x: x>:¦¦.•:•<:•:>•:::::í:?^í

J." ¦
lll

\
•ás**-.

X- > ' -xx liyíttfiBíBnÉIÍiíiíiiiH^HKP^t
Ifl-.|

\fe"- K >\ jM \WÈ
\ 

.H§HK

::;;^:fe fev^B^lli ^

BB

¦Mal
^.BBõSSeBíH&vÃBeSí&x^XwHra

^¦_^^Ã''.:::>mfe:'fe;x:-::5l§
flfl^|'v|

^¦ÍÍ!;;:||||fefefe|
BB jfl^^^m

¦_BB i^^Hj gf^^^-'-'X wWMj|^

fllInHp
fl ! 5hS&Í\'vXvÃS^B
fl il&Rra*V$»§8«

DOMNA REED — "Quero ser uma
linda voyòzinha"

UMA 
revista norte-americana, es-

pecializada em cinema, realizou,
recentemente, curicsa "enquete" en-
tre "estrelas" de Hollywood, a fim
de responder à pergunta do uma de
suas leitoras. Queria ela saber qual
a maior preocupação das artistas da
tela: a beleza do corpo ou a beleza
do rosto. Compreendendo que sua
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GLORIA ROSSA — "Um rosto SI MO NE SILVA —
bonito torna o corpo mais Não me descuido do

atraente" rosto"

yuem vê... cotíio-
JOAN WELDON ACHA QUE O CREME COMPENSA -
PHYLLIS KIRK, UM TIPO FORA DE MODA? — DONNA
REED É DONA DE UM CORPO QUE MERECE FICAR 0

TEMPO TODO ESTENDIDO NUMA REDE...

(Exclusividade de JORNAL DAS MOÇAS)

função é informar o melhor possível seus leitores, a revista em
questão autorizou uma de suas cronistas a apurar a verdade.. •

QUE M VÊ... CORPO
Depois de se avistar com várias "astrêlas", em sua maioria

pertencentes à constelação da Warner Bros, a cronista cheg >u
à conclusão de que tôcías elas dispensam ao rosto a mesma
atenção dispensada ao corpo. Dolores Doru, por exemplo, frisou
que "quem vê corpo vê rosto também", já que cs homens que
se sentem atraídos por um corpo de linhas "atrativas", pro-
curam, imediatamente, identificar sua dona... "E se o rosto
decepciona — frisou a encontadora Dolores — o corpo p^de
50% de sua atração". P^lo menos, assim pensa Dolores Doru.

Gloria Rossa, uma novata da Warner, que se vem fazendo
notada pela beleza de seu corpo, nãc negou qu-3 se submete aos
mais rigorosos regimes e que pratica exercícios físicos diários.

JORNAL DAS MOÇAS 2-l>54
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JOAN WELDON — "Há uma técnicaespecial". B em cima ao lado vemos DO-LORES DORU — "Rosto bonito melhora
50%..."

òto iamliêem
para 3e manter em forma... Todavia,confessou que os cuidados com o rostonao são por ela desprezados. "Uma vez
que um palminho de rosto bonito numcorpo perfeito, torna esse corpo maisatraente"...

O CREME COMPENSATambém Joan Weldon deu a sua opi-mao. 0 "rostinho de boneca" da Warnerwos, disse à jornalista aue muitas mu-
jneres, ao fazer a maquilagem. não sa-f^m espalhar o creme no rosto, não con-seguindo, por isso, os'resultados espera-aos. Acham, então, que o creme nãocompensa... Joan, por sua vez, pensaao contrário. E fala com experiênciaPrópria: "Há uma técnica especial quese eleve aprender, a fim de não gastar

(Conclui na pág. 72)
pHYLLIS KIRK — "Reconheço que *¦*?

afôji am tipo fora de moda"

¦ i ¦

¦éHP *^mSk~ mmmmí^sWmW- #HI
HHnBaaPBP^M:; >: *r'^^Êmmwk WmWÈÈmÈÈÊÊÈÊÊÊm 

% '^mk

m^^^^m^^^a^Ê^^^^^êi BppIIl^lÉiB Bü M$@#M>

¦¦¦" : BHBli I pfli
B^raK^^BBJnB BBtyJvL.*'^'-''

% il IÜíMl w^m I9Bwla P^a ãi B. xX ,.:;:7;JbBp1 BBBP^* 77 I M|
Bps »B Bs^ sm sd•:-VSS&..Í8 mV ¦ BB

yt&Ê&W&SMmmmmmF BBC^SmÊmm II

b|| ¦^|$, íiiib
i^Blite. B¦fl BB

BE ^^fc&' ... y%Êm\ B
^Éte*. Bmma B

PPv^ A:'VPpSífc. ^BKT^^gUjjt^
mtmtmimàiitáái-y ¦¦ <y\, ¦ yyywM H- • -W!B BmSÊ RkSBSài Hfe'7-xx òxí™ Bk° tJr^Sr^j^^iiSr^^BBBui^! Aí>^^?b K

^BmBP^i Sf^lB Se^ííIsb B?JS B1B Bsí ' « P«!^bI il^a sslü El Ha ¦mm -^.. KMi H BB B
§Br ^BBBbIÍ^ 7x7|?8a^i^xíÍÍH ipB BffJ B=

l^É5t^^^aMÉBÉfeíS.H^7^^^1^9 s ^A&àkjikk-'•''•'. BbbhBsI BbH B^' ¦ ¦ x^üiIbbI Bbj ¦ >*BB 8Ba(^B.9fllB BBJB bF/v,v<'>'>íib1 ¦ti>''''':';v- :''^^íBBBJaBBflBlBl BBI H&BBBfM'v' '¦'ÔàlÜBsl •¦•"•¦ v! BhBBJ BHBB BEvSJ BH

m WÊÊ ^Wj 
'lilHr-JSi 

BIB»!V1smÍBB^sBb1^iJIbBbm

bSeBbBbBbBbBBBBbVBbbBbbic^^g^BsVBaHnHBBBffi!.

mv SfflRfljigimWaSflaSlTflnfllHHiíffi^ "i ^5ffi»MBBBBBTE^3mllilliWHffflJB3B^

^^^5ía{g«HSaWaRiüu(Biiffl .'¦¦•'¦:,j.o..!- hh

^^^I^^^P^I^^^I^Ib^^sÍII SI^S- iyMi^^S^l^^^m^Ba^kmw^^^^^^^^^í^^^^^^^^^^^km\

K^:'^£^o •. íflBBp^BI B

B^KJa^vvy.'.'' 'v^FsE&bJiltWi' ;$*¦! -xí^SÍ*^'*'-íiiíi^íft' >J*.'*V '^^'^SBBa^aaBÍc^nííK^ik^C^t^iHVB^' * "• ¦"¦'¦' •"* ^K^£i!^1^'1' v*»'íí. ¥ ;¦ ? íSiíwfjl- X ^'ví ,;^í.*i,í.í íSsS^SS" BB

sS lll mWSÍ mk. ¦¦ W Á0T ¦¦¦'¦' -^mmtt...?...«>M'Jtgflm^

B ^^S S^Í^P^wBIÍík: J^< ^^mnlr IWWPILIll![lwWWf;"^mÍa^m^m^^^^^^^mkw^^^kmmJmà'" ^TBBk^í^^^bI
^Hr^ ^jHbbIw ':«WíMí»
¦B mmmÊm*Wf; WÊSkm

^.V» . 7^„, ¦ -^^^A^^^^'
¦HHPjH|n| f - V

JORNAL TAS MOÇAS

.V..77A

,x'.S

m

m

m y$

•'•v 11

W

-" /•' kit!¦ '/:¦ 'V..

L.

w

-¦ 
i

fy

¦ aa

El

it

,1 kP



I ¦

i

t
I

EJsss;:,-

£_&
íí. •
*X:-

S I

DEBNE7
^~*^^^w^*^ww*fWRTOwrwww-i———-. ............-™^™--. ^....,. „-.-.-.-.-.... ,-..,-.v..

Começa o deòafio.Vara .orna-lo mais difícil,os dois contendore_>
sea/as.aram alguns metros./.os primeiros tiros, nenhum deles
consegue acertar no alvo.Os disparos se sucedem, Laurence e
/Morris apon.am suas espingardas cada vez mais excitados.
Nâo e'a primeira vez que os dois se enfrentam como rivais.
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Üo-.lhe, Laurence, quaseO aJcanca.
^.'.c.í.f.MI.I ¦ J... WWSffl.
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abandonemos o parque de diversões edimamo -nos para o angulo
semi-deserto do quarto. Enquanto os outros rapazes participam
dos divertimentos, uma jovem se afasta, como se buscasse o soli-

» dão
'ÍÊ^Cararnba, 

que lindada eL
lã_i; V i De ondejefd saco/o ?aná
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Estamos muito longe.
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fl Laurence dispara pela ulhma vez.
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*-Brauo, Laurence
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Alorns,pálido de aespeito por esta der
ro.a em púbhco, kara Je aceitar as coí-
sas co..» espírito esporfivo.

JORNNAL DAS MOÇAS 2-954
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Consideras que foi umfirofehz? ^
Voltaremos a 7705 enfrenta?.

m Açora vamos nos divertir

mwww^iwüMiimwiiin i»i — B88BB8HB8BBI

r /frr 7^/e /z/0/5/e JéVT? #&?/-.
/ra^ ?Je deseja vas sairz'eu
rnesrno te acompanhar ta

¦•^ZÉr

§ 
' áiírfft0 s? d,sP^sa- U'a rnüc ' .to

2J&v**í$,,

¦r
' i*mX:\

¦*m-Z'
ma:-#*y

:XW:ÍS

fJngrid, por fim *>j£J2l£orttro.'yy Jt j

¦É
'Padre 

5ut/iuan.'
¦<^X-f^yZ\Z-

Wm®SS3

il .ijEnfrefanfo, Laurence é a cancado mm
3 pela jovem do hro ao alvo.que jbò PnTJS
l.gou uma fotografia. v me er?/T<?J

íii mm' ' ..mz®,
•'yy$&
SííáS

m 
mi...

:•  u»;ís;»xíObrigado. Vou guardd-taentre osmeus troféus de
caça.

~Xm

'.. <

lllffi
%:X;y»SS¦¦l

»•*&

r- /^ %<*/# áfc ficar enbTdm
poao, esperando sempre i/mmk
jpi/ãgre. Vo/temos, Padre.$Émm

<jj*í5yy*^Íffiffijra

•:¦:•"¦•*• ¦;•:•;.".•.¦:• v."vy. ¦¦-¦• •!>* i¦¦ ii:y*:>XíSi«-í

M mÊÈWk W
JÍ fcil ÊtlPi

B«BB^:%%JWí;:Ml

J/1 ZJ/<z e tf fotografia insfanfâneaWÊÊ1 *v ' 3 ^-^^ enquanto Vossa Senhoria Jggj

WÊi -*'¦<¦

|Bh ^^^H
mesm¥yx&i$mRc&ímyy mi y.. -¦-¦¦¦ ¦s<®í^í,¥*»¥ssmS»*Bí»

Ipil WâÊÈÊÊÊÈÊÊÈÈk
¦8Mil SI íl^^p^^H

¦^»'to'B I^^PíiíWS^^Pl

y~«o«í!W!ÍS§íSS^'", 1

I Laurence olha a fotografia e e
lí^toT^^^M arraido por um belo rostoliiiiiiiMi^^^M queesrá afásdéíee

¦<¦-•:

conhííüa

JORNAL, DAS MOÇAS



ÚÍM

U:

lyy

I ÍE?i:'*

a- i'':"

l- 1 *^r> :¦

do CONTRAEií Ia
^r AC \_ m; 1

i ^t rr- ^m4^ TW
l ^ V >/ %n /^ \

> ^\^> <Z£ f/J^^^^^J^Iyy

V'V* -/-\ / *¦&* espantava até a fregue-
/ iS"x3\^--~i',i ><*.'. k \j zía... hoje não., bom

y*X-Í? f | \J humor aqui c maio! Fa-
v^N./v ^X / v?^/ * ' ! ço ° regime Eno diária-
7>s7 <\ i /' ! óietttç - -Sal de Frueta"
\M£\ \ r^>>^ ; Eno ao levantar e ao
x^-X i i, deitar. - Com boa diges-

n>^7 \ / ^ tiü. sivre ue prisão de
e' S\ \ / y^ ventre,: das freqüentes en*"» \ \y xaquecas, sou outra! Não

\ seja "do contra'.' tome Eno,
\ \ antiácido. laxante e estorna-

i 1 ca'" ^caz' suave e seguro.

hy-*<f "Sal de Fructa"
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QUEM VÊ. . . CORPO VÊ ROSTO TAMBÉM
CONCLUSÃO

ipfitilrõpntp ° p^odutb \ n"> moc:-P~'~i tem^0. *;^n•,
maior proveito ria onerécão". F exolir.p: "O ^rem-
deve ser suficientemente fluído. Todos os movi-
mentos devem ser leves. Antes dfe anlká-lo, a pele
deve estar perfeitamente limpa de toda impureza.
o que facilitará muito sua penetração".

Símone Silva, "estrela" do cinema inglês.,
àtiMmerita emprestada à Universal, que esteve
há pouco nas 

'"manchetes", 
quando foi expulsa

do Festival de Carmes por se haver vestido cem
economia de roupas, já era bastante notada, pela
beleza ('e seu resto e... de seu corpo. Respon-
denclo à "enquote". Sirhone fei lacônica e um tan-
tinho audaciosa: "Não se deve descuidar do resto
mas. convém lembrar mais do corpo"...

FORA DE M O D A
"Reconheço que sou um tipo fora de moda*' —

flif^o Phvlíis Kirk ã jornalista — "Este meu ar-
zinho de" "Dama das Camélias" não é ideal para
a mulher de hoje. esportiva por natureza. Por
isso. deveria me furtar de responder à sua per-
gunta, uma vez que. não sendo uma "sereia'".

procuro cativar pelas feições. Logo, minha maior
;ua i.o s inaaclos cem j i sto. muito

embora não me descuide do corpo, pois. se não é
possiVei meihorá-ío. quero, pelo menos, conserva-
Io remo é". . .

Donna Roed encerrai a "enquete". Xão foi.
todavia, a última "estréia" consultada. Outras mais
foram ouvidas pela representante da revista ame-
ricana, porém, a resposta dada pela loirinha pro-
vocànte da AVarnei. foi, com certeza, mais "jor-
nalística". Donna Reed, que per sinal é dona de
um corpo que merece ficar o tempo todo est:n-
dido numa rede... dedica co resto a mesma aten-
cão que disponsa ao corpo, senã: maior. "A ju-
ventude é passageira" — disse ela — "e para que
amanhã continuem me admirando, é preciso que
eu tenha um resto que não espante. E a preocupa-
ção da mulher, quando a velhice chega, é parecer
uma "linda vovÕzinha'*... vccé nao a.ha.

OS TRAÇOS NOS TÊS E OS PONTOS NOS
IS DESVENDAM O CARÁTER DE QUEM

OS ESCREVE

Na letra i — Quem coloca o ponto à esquerda!
da letra deixa as coisas para mais tarde; quem of
coloca mui próximo da letra é -detalhista; queiul
coloca um risquinho em vez de ponto é instável; I
quem coloca um círculo em vez de ponto áspero
a ser diferente: quem coloca um ponto cheio, beiúl
redondo, é leaí: quem omite o ponto detesta o cie-^
talhismõ.

\a letra t — Quem faz o traço largo é um
entusiasta: quem o faz eôncavo, ascendente, é su-
perficial: quem o faz curvo, descendente, aspira
tornar-se melhor; quem faz o traço muito baixo
* dominante; quem faz o traço grosso e só à direi-
ta é colérico: quem o faz por cima sem atravessar
a letra é sonhador; quem faz o traço grosso denota
espírito prático; quem o faz muito fraco é pouco
prático; quem omite o traço é impaciente; quem o|
raz em nó é firme em suas decisões, teimoso até;1
quem o faz em forma de V, é porfiado.
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Se você puder comprar alface, agrião, cenou
rs beterraba, rabanete, vagem, ervilha <e brócoli,
não vacile, compre, pois estes elementos são ali-
mentos de alto valor nutritivo.
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N.° 1 7 1

(Concurso
Relâmpago)

Horizontais:
- Circunspec-

tos; 8 - Invés-
tida; 9 - Raiva;
II - Substân-
cia líquida e
t r ansparente,
incolor, i n si-
pida e inodo;
ra; 13 - M^em-
bro da casta
militar do Ja-
pão; 15 - Estu-
da* 16 - Aman-
sara 17 - Mu-

lher frrrmosa: 20 - Içara: 21 - Animal quadrúpede (pi.); 22 - Atmos-
fera; 23 - Governar ou dirigir o navio ou avião; 25 - Lugar onde
se nasceu; 26 - Époa; 27 - Cabeleira pcstiça; 29 - Termo usado
para designar mato verde.

Verticais: 2 - Deus egípcio; 3 - Amarrara; 4 - Onda; 5 - Relati-
vo ao cavalo: 6 - Transpira: 7 - Cercar de arame; 9 - Tornar soli-tário; 10 - Estimar; 12 - Orara; 16 - Entrega; 18 - Oriente; 19 -
Pessoa exímia: 21 - Sociedade carnavalesca; 24 - Idêntico; 25 -
Erra; 28 - Falda.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

Horizontais: 1 Amar; 5 - Lcte; 6 - Or; 8 - Do; 9 - Oc- 11 - Cane-lada; 14 - Amarados; 15 - Só 16 - Ad; 17 - Ro; 18 - Adar; 20 - Rosa.
Verticais: 1 - Al: 2 - Moderado; 3 - Atoladas; 4 - Ré; 6 - Ocas'7 - Ramo; 9 Odor: 10 - Caso: 12 - Na: 13 - Ari; 18 - Ar: 19 - Ra.

SOLUÇÕES DAS CHARADAS

Metamorfoseadas: Jura - Juro; Chico - Chica; Horta - Horto-Gasa - Gaso.

. QUE PROVÉRBIO CABE AQUI?

\ A nossa heroína de hoje é uma dama, solteira ainda, que viveso. Por isto procura constantemente motivo de distração e ocupa-çoes varias Um dia lembrou-se, em um verão como o'que passouha pouco, de retirar-se para uma cidade do interior de Minas Láonerada, procurou toda sorte de diversões, foi càs piscinas passeoucie barco, de canoa, andou a cavalo e fêz algumas excursões decarro caminho, carroça e até de carroção. Nada a satisfazia porcomplelu ppm mesmo as reuniões em clubes e salões. Aborreceu-semuito até. Dentro de seu quarto no hotel eon que se achava chegouum dia a conclusão üe que e uma verdade o que afirma um dosnossos mais conhecidos provérbios. ;-^

Qual, leitora amiga, o aforismo de qu<e ela se lembrou? '
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Embora, como logo se perceba, seja elegantís-
s:wno esse vestido de linhas afiladas, que Neopress
)los apresenta, desejou o seu criador dar-lhe maior
leatce, executando-o em jé?-sei d2 Zã branca mas
USíindo um chapéu de tricô em mel e branco, como,

também, preferindo o tom muito em moda — mel
— para as luvas. Pensem bem e chegarão à mesma
conclusão. Pinces e bolsos laterais estreitam a cin-
tura. Botões de pérola e pequena* cintas guarne-
cem-lhe o busto.
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RIAGALE

DOS

ARTISTAS
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\

GESSY 
FONSECA, a graciosa rádio-atriz da Bandeirante, de São Paulo, <

um dos grandes nomes do rádio, não só pela maneira como interpreta
todos os papéis que lhe cabem, como também pela dedicação que dá à arte
que abraçou.

Gessy, nasceu em São Paulo — capital — no dia 13 de março de 1924 e.
desde criança mostrou inclinações artísticas que seus pais souberam cultivar
Preferiu, todavia, o rádio ao teatro e, hoje, é uma das maiores estrelas cb
rádio-novela.

Prefere o gênero dramático e, dentre as novelas em que já tomou parte
em seus treze anos de rádio, tem certa predileção por "Mestiça".

Aprecia a leitura, não a trocando por cinema ou outras distrações com
as desportivas.

Uma de suas frases filosóficas que se tornaram célebres, foi a resposta &
pergunta sobre o que achava da vida e do mundo. Respondeu: "A vida é má
e o mundo cheio ele maidades.


