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A manhã num Super Constellatton .• 

E depois de amanhã em Paris ! Jã pensou chegor 

no capital francesa o bordo da melhor avião 

:omerc1al de nossos dias? Jã pensou fazer a 

mais espetacular viagem oferecido por uma Companhia 

aereo? Passar uma sô noite a bordo entre o Brasd e 

o Europa? O confôr to das poltronas - cuchctes, o 

del1cio dos refeições, o qualidade inigualâvel d(ls 

beb•das francesas e a atenção 1mpecâvel do 

pessoal de borda? Pois pense nisso 

tudo, isso tudo que lhe deixarâ 

de sua viagem uma saudade 

inesquecivel ! E pense 

tombêm no orgulho da 

voltar que suo vtogem 

fot realizado no fob··'oso 

Super ConstaUotion do 
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É COM GRANDE ALEGRIA E 

EMOÇÃO QUE A PRO ARTE E A 

"~-B:,C' \"~P,~Eê~Nq:'J\M ~M SUA 

SERIE DE CONCÉRTOS A .GRAN-
\ \ 

•DE - PIANISTA PATRíCIA, ~UIO-
MAR NOV AES. SÃO DESNECES

SÁRIAS PALAV~A~ DE ÊLOGIO 
' Á I E DE APRESENT ÇÃO. ~ GUIO-

MAR NOVAES TEM SIDO / ACLA-
• .• \ : I ~ 

MADA"EM TODO O MUN!po , PE-

LO BRILHO ·. DE SUA ARTE íM-

PAR. úLTIMAMENTE TEM 

NOTABILIZADO MUITO ESPE

CIALMENTE N A S INúMERAS 

GRAVAÇõES DE DISCOS, TAN

TO _ NOS ESTADOS UNIDOS CO

MO NA EUROPA. 

TEMPORADA DE CONCERTOS DE 1955 

Saraus realizados : 
ORQUESTRA DE CAMARA DE MUNICH 

(Muenchner Kammerorchester) 

CONJUNTO COREOGRAFICO ESPANHOL 
"XIMENES-VARGAS" 

GERARD SOUZAy (Canto) 

CHRISTIAN FERRAS (violino) 

CôRO DA IGREjA DE S. THOMAS 

(Thomanerchor) Regente: Guenther Ramin 

ABBEY SIMON (Pianis ta) 

WILHELM BACKAUS (Pianista) 
MISCHA ELMAN - (Violinista) 

Saraus a s e r e m realizados: 
29-8 - GUIOMAR NOVAES - (Pianista) 

5-9 - TRIO PASQUIER 

e mais um concêrto extr aordinário, oferecido aos sócios com a a presentação, a tendendo a inúmeros 

pedidos, ,· do violinista 
CHRISTIAN FERRAS 

em 12 de Setembro, encerrando assim a temporada de 1955. 

.. 
' 

't 
. / , 

a garantia . de hospitalidade 
I ; 

Em São Paulo : HOTEL JARAGUÁ 
E OS HOTEIS: EXCELSIOR, 

EXCELSIOR APARTAMENTOS, 

MAR ABA, CINELANDIA .- ClUB 550. 

· Das :21 às I h. 

Jantar Dansante 

••S TU DI UM" 

com ZACCARIAS e seu conjunto 

no piano: lEONARD 

(Ar condicionado) 



COLÔNIA PERFUMADA 

Cnada para tornar mats cattvante a sua 
I 

personalidade, L'A1mant a envolve .t)uma 

iragrânc ia delicada e perststente. Use-a ge

nerosamente após o banho, em fricções 

pelo corpo, no lenço e nas vestes0 sem

pre que se senttr fattgada . 

L'AIMANT COLÔNIA PERFUMADA 

uma criaçêio de COTY 

<Duíomar J\o\lacs 
(Continuação) 

Alguns extratos da crítica: 
New York Times: "Nem tôdas 

as gerações têm a ventura de ou
vir uma Guiomar Novaes , ·essa no
tável instrumentalista, que es
treiou em New York aos 16 anos". 

New Yorlç Times: "Hoje em dia 
Novaes tem um lugar de destaque 
no mundo musical. Três continen
tes a colocaram entre os maiores 
pianistas de todos os tempos". 

Boston Transcript: "O seu tocar 
foi mais que encantador. Foi pen
sado, profundo, emocionante, líri- . 
co : perfeito". 

1 
' 

Chicago Daily News: "Indiscu
tivelmente é uma -das maiores pia
nistas dos nossos tempos" . 

Baltimore Post: "Sua capaci
dad·e técn.ica é prodigiosa e· , a ar
tista a põe ao serviço de um esplên
dido temperamento". ) 

Washington Evening S t a,r : 
"Novaes, cuja técnica brilhante 
nada tem de superficial, transmi
te aos ouvintes todo o seu élan e 
o seu calor, eletrizando a platéia". 

Pittsburgh Sún-Telegraph: "0 
niano em suas mãos é um instru
mento para a expressão do belo, no 
colorido, na linha melódica, na 
sonoridade". 

Nãpolis-oons vinnos, melnores 

pratos - CANTINA SORRfNTO-

(Conünúa) N·ápo\is no L e me I 

AV. ATLANTIGA, 290- TEL 37-0638 
,ABERTO ATE' 3 HORAS. 
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Tom Sinfônico 

Standard Electric li 
A música que jamais sou
be existir em seus prÓprios 
discos, agora, lhe será re-
velada, pelo novo sistema 
de "Tom Sinfônico,, in
corporado nas eletrolas 
Standai·d Electric. O Tom 
Sinfônico Standard Elec-
tric transportará para den-
tro do se u lar o encanto 
da verdadeira música vi-
·va, com uma amplitude e 
realidade que lhe permiti-
rão distinguir individual-
mente o timbre natural de 
cada instrumento, como se 
estivesse na presença de 
uma orquestra sinfônica 
ou diante do intérprete. 
Tão grande aperfeiçoa-
mento só foi possível com 
as descobertas e pesquisas 
realizadas nos laboratórios 
da Standard Electrilc e da 
IT & T. 

Tom Sinfônico 
uma exclusividade 

Standard Eleclric 
inexcedível pela qualidade 

I i 
I 

5168 

Sofá "'~:,~,~bel I 
fiJberlo PorUelil & Ciil. Lldil. · 

MATRIZ' 

PR.\ÇA DÁ REPUBLICA, 66 TEL . 22-5249 

EXJI LOJftS {Av. Copacabana.1334 Tel. 4Z-352Z 
• Rua Z de Setembro, 66 
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TEATRO MU,ICIPAL 

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE AGOSTé~:m 1955 -ÀS 21 HORAS 

RECITAL DE 

GUIO MAR l~OVAES 
Programa 

I 

Prelúdio para órgão em sol menor 
Fantasia Cromática e Fuga 
Scenes d'enfants (Kinderszenen) op. l~i 

Por países ·extranhos 
História curiosa 
Agarra-me se pódes 
Súplica àe menino 
FelicidadE' completa 
Acontecimento important 
Sonhos 
Ao ca.nto do lume 
Cavaleiro do cavalo de pau 
Sério demais 
Para m.eter mêdo 
A criança dorme 
O poeta fala 

INTERVALO 

BACH - SILOTI 
BACH 
SCHUMANN 

. 
~ - .. ---·-.. • .. ----.............. -....... ....................................................................................... ~--··· · ···· - · - ·····--·--·· ·· ··•·····•· ·•·· ! 

PRESENTES FINOS 
FAQUEIROS FINOS 

MAIS BONITC)S, MAIS DISTINTOS 
E lv1ELHORES! 

. ... -----·-- -·------

Novo Creme de 

para recuperar o encanto 

juvenil de seu rosto 

CREME 
ESPECIAL DE HORMÔNIOS 

de sua cúris, dando ma.ior 

firm ·-za aos tecidos e devol vendo ao 

rosro o seu tsp ler.dor juvenil. Cr$ 100,00 

Rio . J.venida Presidente Wilson, 165 . Te!. 22-204C 
S. Paulo · R. Cons. Crispiniano, 120 . Te!. 35·10D 



~om gosto~ 
não custa mais "' 

BOM GôSTO E QUALIDADE ... 

para a elegônciCJ fem inino, 
em departamentos especializados 
na mais completo loja do Rio ... 

As últimas criacões do moda 
Vestidos e co3t.umes em .. . } 
modelos or ignolissimos . . . 
bem a seu gôsto . 

Bolsas, luvas, blusas e saias, 
bijuteria, jóias legitimas 
meias e perfumes ... 
tudo o que o seu bom gôsto exige . ~ 

<5uíomer Jqo\Jets 
(C ontinuação) 

Detroit Evening Times: " 1\ 
poetisa do piano. É uma grande 
artista". 

Los Angeles H -e r a l d and 
Express : " Novaes prende o auditó
rio num tal êxtase, que uma tre
menda ovação é inevitável" . 

New York Times , 5-12-1954: 
"O Carnegie Hall estava com a lo
tação esgotada e foram colocadas 
muitas cadeiras no palco. .. como 
era de esperar". 

N ew York Herald Tribune: 
"Nas Cênas Infantís de Schumann, 
a artista transmitiu tôda a intimi
dade e as características de cada 
trecho. "A creança dorme" foi in·· 
t erpr·etada de maneira memorável 
e a impressão deixada é inesque
cível" . 

• 

I 

I VIAJANDO 
PARA SÃO PAUL() 

Hospede-se 

No Moderníssimo 

e Luxuoso 

1-1 O TEL 
~!-_FLORIDA I 

recentemente inaugurado 

serv1ço completo de Restaurante a la carte 

Rua Senador Queiroz, 65 (na Av Irradiação) Te!. 35-8114 

São Paulo - End. Teleg. FLORIDOTEL 

I 
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N o comção do Rio . . . 
Em p lena Ci nclàndia . . . 

O mai:; mode rno e co mpte~o 
restaurante ... 

R'ESTAURANTE MESBLA 

Excerente clmôço 
Ch á M usical 

O m ais belo pcmormcr 
d o ml!nd o . . 

• 

Aguardem reabertura a ser previamente i 
I 

I 
I 

anunciada 

DA 

ESC O LINHA WALITA I 
Aprenda como facilitar o trabalho n o seu lar e receba ainda um 

interessante diploma 
R u a Alvaro Alvim, 21 - 16." and. - Tel.: 22-6315 

Barcarola 
Noturn o 
Scherzo 
Irois danses fantastiques 
Reflets · dans l'eau 
P oisson s d'or 
Morenínha da "A prole do bêbê" 

PIANO 

II 
CHOPIN 
CHOPIN 
CHOPIN 

SCHOSTAKOWISCH 
DEBUSSY 
DEBUSSY 
VILLA-LOBOS 

STEINWAY 

A SEGUIR : 2.a-feiras , 5 de setembro às 21 horas TRIO PASQUIER 
(trio de cordas) - Ticket n. 0 10. 

COMEMORANDO O 25.0 ANIVERSÁRIO DA PRO ARTE, as Diretorias 
da PRO ARTE e da "A B C" , têm a satisfação de oferecer gratuita
mente aos seus prezados sócios, um recital extraordinário de CHRIS
TIAN FERRAS, - Segunda-feira, 12 de setembro, à s 21 horas. Os só-

cios devem retirar as suas m esmas localidades na séde, 
a par tir do dia 6 de setembro. 



TEMPORADA DE 1955 

CONSIDERANDO que a colaboração entre a Pro Arte e a "A B C" foi 
feliz, tendo agradado aos sócios, será repetida essa organi 
zação para a próxima temporada de 1956. 

CONSIDERANDO o grande interêsse dos amigos das artes , especial
mente da boa música, para ingressarem no quadro social, 
houve por bem estabelecer prazo para a renovação das loca 
lidades até o dia 31 de Dezembro do corrente ano impror
rogàvelmente. Os interessados que ainda não são sócios, po 
dem, entretanto deixar desd·c já na sede os nomes e respecti
vos enderêços, aguardando as possíveis vagas do quadro so
cial do ano vindouro. (Pa ra os novos sócios a jóia será a me
tade da anuidade, proporcional à localidade escolhida) . 

CONSIDERANDO ainda que nÓ ano próximo festeja-se em todo o mun
do à. 200. 0 aniversário do nascimento de W. A. Mozart, a 
Pro Arte e · a "A B C" preparam desde já um programa 
excepcional no Rio de Janeiro, em São Paulo e ·em outras 
grandes cidades do BrasiL 

RESERVA DAS LOCALIDADES - INSCRIÇõES PARA 1956 

RUA MÉXICO 74 - SALA 601 - TELEFONE: 22~1076 

TELEVIS.~O 

RÁDIOS - DISCOS 
REFR!1GEIL\DO RES - 

E:\CERADE lllAS L 
ASPI~~AD GRES ELJ~

TRICOS -l\IÃQUI~AS 
j DE LAVAR H.OUPA 

[asa Waldetk 
G. íJ,OaLdeck ~into 

FUNDADA EM 1930 

AR CONDICIONADO 
VÁLVULAS P A R A 
RÁDIO S - OFICINA 
DE CONSER TO S 
Rodrigo Silva 14-Rio 

{ Loja 42-1090 

{ Dept. serviço: 42-7687 

{ Cobrança 42-7929 

E ncl . Tclcg. WALDECK 




