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* AS NOVIDADES DO "INTERNATIONAL S E T " ; 
•í CHOLLY Kníckerbocker, famoso cronis-

ta social americano, fés uma lista inte-
ressante, apresentada para as solteiras 
ambiciosas: "Os melhores partidos do 
mündo" . Cholly apontou nomes interna-
cionalmente famosos, tais corno o Xá da 
Pérsia, o duque de Kent, o jovem Juan 
Carlos, que um dia poderá ser o rei da 
Espanha, e Lance Reventlow, o mais ri-
co herdeiro da América. E, um brasileiro 
também entrou na famosa lista: "Baby" 
Pignatari. Eis como Cholly o escreve: 

CONDE FRANCISCO PIGNATARI — 
Para qualquer moça que possa acompanhar 
o seu ritmo, este dinâmico milionário de 
41 anos de idade deve ser, sem duvida, o 
bom partido da Idade do Espaço. Ele è 
alto, bonitão como um ator de cinema, a -
tleta de mérito, infatigavel dançarino, e 
não apenas soube mesclar olhos castanhos, 
posição social, encanto, boas maneiras, di-
nheiro, inteligência — mas também apre-
senta, este misterioso ie indispensável in-
grediente, o "e lan" ! 

Pignatari apenas recentemente sc ele-
vou ao reconhecimento geral de que é, in-
questionavelmente, o "play-boy número 
um do mundo ocidental. Mas já conquis-
tara solida reputação como o terceiro in-
dustrial do Brasil (oficinas de laminação, 
jazidas de ferro, fundições) e se tornara 
um dos homens mais ricos do pais. Ini-
ciou esta atividade aos 20 anos de idade 
— trabalhando de dia e divertindo-se à 
noite. E' um competente dirigente fabril 
que não hesita em sujar as mãos ao con-
tato das maquinas, qu'e confraterniza com 
seus op rarios e os trata com muita cor-
dialidade. 

"Baby" — dizem seus amigos — é um 
grande homem, tanto pelo físico quanto 
pelo intelecto. E\ na verdade, um dos úl-
timos grandes perdulários, sendo conside-
rado um "g:ntleman" adoravel, generoso, 
ama vai, discreto, polido, sensível e ro-
mântico. 

Pode ser também um perigoso adversá-
rio, sempre que o seu temperamento la-
tino esteja, em causa Sua mãe era filha 
do Conde Francisco MatarazzO, italiano de 
nascimento e fundador da maior família 
industrial do Brasil, seu pai era um me-
dico que enveredara pelo terreno dos ne-
gocios, o sr. Júlio Pignatari. A maior vi-
toria financeira do "Baby" é atribuída ao 
esforço que desenvolveu para salvar o bom 
nome de seu pai, ameaçado de falência e, 
por isso mesmo, não muito cotado na. ri-
quíssima família Matarazzo. 

"Baby" tem sêde de perigos, já quan-
do guia uma motocicleta, já dirigindo bar-
cos-motores a toda velocidade, numa en-
seada, pilotando seus aviões ou os seus 
carros de corrida. Jamais se cansa, fala 
seis línguas, viaja constantemente e está 
construindo, em São Paulo, uma residên-
cia avaliada em um milhão de dólares. 

Duraram sete anos, respectivamente, os 
seus dois casamentos. O primeiro foi com 
uma beldade da sociedade romana, Marina 
"Mimosa" Parodi Delfino, que lhe deu um 
filho. O segundo com uma. esbelta e ele-
gante brasileira, Nelita Alves de Lima, que 
possui um milhão em jóias. Ambas pa-
rece que ainda gostam muito de "Baby" . 

Desvantagens: l.a) — Siç a primeira e 
a segunda esposas não conseguiram pren-
dê-lo, quem o poderá? 2.o) — E' dos que 
envelhecem a contragosto, e assim a es-
posa número 3 deverá possuir habilidades 
fora do comum. 3.0) — Não gosta de sen-
tir-se "amarrado" ou de ser "proprieda-
de" de quem quer que seja; 4.a) — A con-
corrência é terrível. 

nas: torneio de buraco. E, os prêmios de-
vem ser dos melhores, pois ontem à tar- ^ 
de encontramo-nos com a Sra. Umberto J 
(d. Angela) Simloni atarefada com a ' 
compra dos mesmos.. . 5 

A ARTISTA Odila Mestriner inaugurará | 
hoje, às 20 hs., Umuarama, a sua exposi-
ção de pintura e desenhos . 

QUEM andou fazendo anos, anteontem, 
fui a Srta. Míriam Calil, a encantadora 
filha do casal Sr. e Sra. Magid Calil, 
que t ve a presença de suas amiguinhas ao 
apagar as classicas velinhas do tradicional 
bolo-ile-anivtersário. 

PERGUNTADA sobre o desenrolar da 
festa que deu em sua residencia, uma jo -
vem respondeu para o cronista de F. S . : 
"Foi o f ino ! " (Acontece que ainda não co-
nhecíamos esta exclamação, aliás, 
simpática). . . V \ 

i, n 5 SEGUIU ontem para a sua fazenda, „ 7 
Sr. Lionel Mafud Filho, cuja família lá 5 
se enconlra há dias, aproveitando as férias 
dos filhos. 

ALGUNS "play-boys" de São Paulo es-
tão na cidade. As garotas andam alvoro-
çadas . . . 

E, por falarmos em " p . b . " , eles Iam 
çaram nova moda, principalmente nas ime 
diações da rua Augusta e Paulistano: "ca 
lhambeques" no lugar de possantes 
ros . . . 
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ARTHUR de Assis Lopes não esteve com 
Fiavinho, em Mato Grosso, mas sim em 
Goiás, juntamente com Lúcio Serra e Mau 
ro Barbosa. Viagem de negócios e, "na 
dêixa", para caçadas. . . 

FOI muito concorrido o baile realizado 
no C. A. Cravinhos, de Cravinhos, ante-
ontem realizado, com boa orquestra if. des-
file de modas com atrações. J 
do corrente mês, encontra-se o casal d. Á 
Gilda-Sr. Wagner Serra, figuras de gran- J 
de projeção nos meios sociais locais. 

LUXO — 11 milhões de cruzeiros foram 
gaslos com os trajos usados por Lajna 
Turner no filme "Imitation of Life" (Imi-
tação da Vida), sendo que as jóias que 
se vêem na película foram avaliadas cm 
114 milhões. 

DESTRONADO "O COSTUREIRO DAS 
RAINHAS" — Sehuberth, "o costureiro 
das rainhas", está em dificuldades pára 
entregar as inúmeras encomendas que a 
aristocracia romana e européia em gara| 
lhe faz. Suas auxiliares entraram em gre-
ve e decidiram não voltar ao "atelier" en- J» 
quanto não lhe forem pagos os 2.420.000 ^ 
cruzeiros de atrasados que lhes deve. 

CONSERVAÇÃO — Com 53 anos de 
idade, a cantora negra Josephine Baker 
fez sua "rentrée" à cêna noturna pari-
siense como "vedette" da revista "Paris 
Mes Amours", no Olympia. O maior su- rÁ 
cesso desta temporada. fi 

IMITAÇÃO DE GRANDEZA — A Du 
queza de Spoleto, ptequena localidade ita- r 
liana, aluga quartos em seu palácio re- n 
sidencial para turistas estrangeiros a 2.800 f 
cruzeiros a diária. 

t E, por falarmos em "Baby" , o último 
j número de "Manchete" tem interessante 
( reportagem sobre as suas atividades na 
t Europa, inclusive a adoção que fêz de um 
t mendigo das ruas de Roma. 

( HOJE, à noite, em Sertãozinho, estará 
acontecendo uma boa promoção-social, or-

í ganizada e dirigida pelas damas rotaria-
f 
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GREVE DE CINEMAS — A Itália f i -
cará sem cinemas durante uma s»mana 
inteira se o governo não diminuir os im- J 
postos dos 17 mil exibidores do país. 

ESSAS foram as noticias de hoje. "Fia- $ 
prantes Sociais" é um programa diário da JÍ 
ZYR-79, Rádio Ribeirão Preto, às 18 hs. / 
45 ms. ' / 


