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duas mãquinas •• • 

em uma! 

NOVA I=ACIT ©~~ o'íJ ® super-automãtica 
A nova maquina de calcular Facit CA2-16 (eletnca) é dotada de tnumeros aperfeiçoamentos técnicos 

(Jue lhe permitem. num mesmo espaço de tempo. realtzar o trabalho de duas maquinas comuns. Quais

quer calculos efetuados com a nova Factt são mats raptdos . proptciando inédita economta de tempo. 

Teclado anatômico e funcional • Os retransportes dos registros de produto e quocl ... 
ente são ·diretos • Capacidade; 9.999.999.999.999.999 (16 algarismos no resultado). 

I=ACIT S.A. 
MATRIZ: Rio de Janeiro • GB • FILIAL SAO PAULO: Av. Sáo João. 313 • 2.o anda~ 
Tel .. 36·6991 • OUTRAS FlLIAIS : P, A·legre • Curitiba· 6, Horizonle • Brasllla e Salvadof 
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Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

-- PRO ARTE 

Reci.tal da Violinista 

WANDA WILKOMIRSKA 

u 1965 - Ano do IV Centenário 
da Cidade do Rio de Janeiro" 

. '· 



Lojas 
d i v i s ã o modernfold e 

tp.iano aj2all,tamento 

SchWalrtzm---
Há 35 anos o melhor som -no móvel mais atraente. 

Avi N. S. Copacabana. 445 . 
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WANDA WILKOMIRSKA 
Nasceu em Varsóvia em 1929, onde, com 

a idade de 5 anos, iniciou seus estudos de 
violino, sob a direção artística de seu pai. 
Pouco depois freqüentou as classes de Ire· 
ne Dubiska no Conservatório de Lodz, ter
minando o curso com as mais altas distin
ções . Aos 7 anos apresentou-se, pel8. pri
meira vez, llio público . 

Posteriormente dedicou-se a cursos cte 
aperfeiçoamento com Ede Zathurecsky. 
nos Cursos de Virtuosidade da Academia 
de Música de Budapest e, com Henryk 
Szeryng em Paris. Em 1949 apresentou-se 
como solista da Orquestra Sinfônica de 
Cracóvia. 

Wanda WHkomirska foi laureada em di
versos cursos internacionais: Genebra em 
1916, Budapest em 1949, Concurso Bacll 
em Leipzig, em 1950 e Concurso Henri 
Wieniawski em Poznan no ano de 1952 . 

Além disto recebeu numerosos prêmios 
oferecidos pelo Govêrno de seu país . 

A atuação internaci-onal de WANDA 
WILKOMIRSKA compreende, até o pre
sente momento, mais de 30 países, na Eu
ropa, América e Asia . Entre outros gran-

des centros de arte, foi aplaudida no Car· 
negie Hall de Nova York, no «Royal Fes· 
tival Hall» de Londres, na Sala Tchai· 
koswsky de Moscou, na Sala Pleyel em 
Paris, etc. 

Foi solista da Orquestra Sinfônir::a de 
Chicago, sob a direção de Paul Klecki, da 
Orquestra da Rádio da Hungria, sob a di
reção de Otto Klemperer. Foi convidai.! a a 
tocar com a Orquestra Filarmônica de 
Nova York, dirigida por Leonard I3erns· 
tein, com a Orquestra Sinfônica de Viena 
sob a direção de Wolfgang Sawallisch e 
com a Orquestra Filarmônica de Berlim 
dirigida por Paul Hindemith, além de se 
apresentar diversas vêzes com a Orquestra 
Filarmônica Naciona.I de Varsóvia. 

Em 1961 apresentou-se, pela primeira 
vez, nos Estados Unidos, como solista da 
Orquestra Filarmônica Naciünal de Var· 
sóvia. Diante do .êxito estrondoso obtido 
da critica e do público, foi convidada por 
numerosas sociedades americanas, para 
reahzar uma série de recitais e diverSfJS 
sociedades sinfônicas a convidaram para 
ser solista, entre outras a Orquestra Sin
fônica de Minneapolis. 

Underberg 
Experimente com: 

Tônica 
Soda 

Guaraná 
Coca 

Mate Gelado 
ou com seu Refrigerante predileto. 

Antes ou após Underberg, sempre entre nós .. . 

yva. H. Underberg -Albrecht & Cia Ltda. 
Distribuidora no País: 

TIJUCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇõES S/ A 
Rua Paul Unberberg, 54 Fone : 38-0939 

Estado da Guanabara 
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Segunda-feira, dia 2 de agôsto de Ü:l65, às 21,00 horâS 

HABC" - PRO ARTE 

RECIT AL DA 

Violinista WANDA WILKOMIRSKA pJYvv 
L_ 

I 

Sonata em sol maior ('l'l'ilo do diabo) 

Larghetto 

Allegro enérgico 

Allegro assai 

Sonata em do menor, op. 30 N• 2 

Allegro con brio 

Adagio cantabile 

Scherzo - Allegro 

F inale -- Allegro 

RIO 4 Sl!iCULOS 

Na sua próxima viagem à 
EUROPA, aproveite o 
fabuloso plano de 

Ao Piano: 

p R 

TARTINI 

BEETHOVEN 

..... 
"Viagens Triangulares" da KLM, a 

Ff iTZ JANK 

l~~ O G R : A 1\1 A 

1\ 
Sonata para violino solo 

Tempo di ciaccor1a 

Fuga 

Melodia 

Presto 

Noturno e Tarantela 

li 

BELA BARTõK 

SZYMANOWSKI 

A SEGUIR: ORQUESTRA DE MUNICH - 23 de agôsto, à s 21,00 hora>< 

Pianista : Peter Franikl 

Baixo : Alexandre Trik 

Pianista : Rudi Buchbinder 

?i DE Sl!iCULO SERVINDO OS ELEGANTES 
Av. Rio Branco, 114 

Av. Copacabana, 950 

~ ====- • • • • -==== 
.KLM. 

Mas, em que consiste êsse plano? É muito simples. 
V. poderá ir à EUROPA e vo ltar pe los Estados 
Unidos ou , então, ir primeiro aos Estados Unidos e 
regressar via EUROPA. E tudo isso, nos mais mo
dernos e confortáveis aviões a jato da atual idad e, 
pagando apenas 6 % extra sõbre a tarifa normal. 

Linha Aérea que realmente inspira confiança ~ 
CIA. REAL HOLA .. DESA DE AVI A ÇÃ O 

Av . Rio Branco 311-A - Tels . 52-4654 - 52 - 4853 
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expressão 
máxima 
de qualidade 

PIANO 

FRITZ 
DOBBERT 

PIANOFATURA(j}PAULISTA S.A. 
Rua 7 de Abril, 97- 3.0 and .. Tels.: 35-55\4 e 35-1251- São Paulo 

Representante no Rio de Janeiro: 23-2426- 23-2429 

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO 

CHOPP 
CLARO E ESCURO 

* aberto até 0.30 

* fechado aos dorT11ngos 
iC 

serviço rápido 
frios e rT11nutas 

* 
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HOLIDAY. 

MAQUILLAGE HOLIDAY: Pó Facial Silk, 
Sombra em bastão ou pó compacto, Baton 
perolado e Base de Maquillage liquida 
Silk Fashloa. 

L 

Holiday ... um nôvo maquil lage de ouro e prala ptlrá 
"vestir de festa" o seu rosto: um maquillage feito de 
luz nas côres do Pó Facial Gold (ouro) e Silver (prata); 
na 'sombra para os olhos em tonalidades luminescentes 
e nascôres peroladas do ba ton : R1o (tom natural), Cap:1 
(coral), Nice (rosa). Miam i (vermelho), Hawa 11 (cicla
men), Amal fi (café) e Pérola (branco lummescente) .. 
Seja agora mais bela e atraente com as cores luml· 
nescentes e peroladas do nôvo maquillage Holiday. 

~ 
a maior autoridade mundial em assuntos de bele<a 

. •. 


