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* EDRO GRUMBACH mandou-nos pelo telefone — diretamente de Paris, onde se encontra — duas pala-vras sobre a moda. A respeito de comprimento das saias e dos vestidos, informou que alguns costureiros, como Yorn, deixam o joelho totalmente à mostra, di-gamos de três e cinco centímetros acima; Griffe per-mite que as saias fiquem exatamente ã altura "dos joe-lhos e Dior cobre apenas os joelhos, mas os cobre de fato. A respeito do que Marc Bohan apresentou na ultima sexta-feira nos salões de Dior, há uma ten-dencia simples, sem muito "chichi" e "falbalas" inúteis (repetimos as expressões em francês, como foram ditas ao aparelho). A moda de Dior não tem coisa alguma de yé-yé, mas é jovem, muito de acordo com a vida moderna. Detalhes que chamam a atenção: gravatas enormes de "fourrures", "sweaters-gilets", colares à fantasia junto ao pescoço, como uma coleira de ca-chorro, chapéus de Feltro com abas largas à maneira dos mosqueteiros, cinturas exatamente no lugar do corpo; os ombros são normais e as saias levemente largas em baixo; disse Marc Bohan, explicando o abu-so de "tailleurs" em sua coleção, que a mulher, hoje em dia, anda sempre em "tailleur" e somente se veste, a partir das sete horas, que é o momento agradavel dos "cocktail-parties". Estes vestidos são em formas simples, em crepe muito flexível e ligeiramente dra-peadas nas costas. A embaixatriz Alphand e Sofia Litvak e a senhora Mareei Boussac (que é o coman-ditario de Dior) muito aplaudiram as "plumeries", que se encontram nas blusas, nos bonés, e nos mantos com penas de galinha d'Angola de muitas criações de Marc Bohan. Eis, minhas senhoras, o que de Dior nos disse ao telefone o muito parisiense Pedro Grumbach, que deve estar para regressar de Paris. Detalhes mais pre-cisos e profissionais foram transmitidos também para Paulette Nabuco de Abreu, Relações Publicas da Casa Vogue. 

JUECIO FERRAZ ALVIM acaba de dar à luz (editora Helicon) um pequeno livro "Historia da Literatura Brasileira nos Séculos 16, 17 e 18". Como tudo que faz Decio Ferraz Alvim, se i ultimo livro é muito me-todico e obedece a um principio de claresa e meti-culosidade, o quanto se pode desejar. A matéria é classificada de maneira a qiie o leitor pode consultá-la com facilidade e proveito e deve ter o livro sempre ao alcance da mão para provar o que diz, sem grande esforço ou resolver alguma duvida. Cita os autores d» mais prestigio naqueles três séculos e nomeia até tre-chos de verso e prosa, que mais qualificam o escritor. A titulo de curiosidade, vamos repetir uns versos de Gregorio de Mattos Guerra (Bahia 1623-1696. Alguém, na Vila Iguassu, costumava chamar o juiz 'de Direito, empregando a segunda pessoa do plural — Vós — e o magistrado não gostava desse tratamento. Então, Gre-gorio defendeu seu cliente com estas rimas: 
Se a Deus se trata por tu E se chama a El Rei por vós, Como chamaremos nós Ao Juiz de Iguassu? Tu e vós, vós e tu? 

VONVITES — em geral — são enviados à ulttma hora, o que é um erro, porque não dá tempo da pes-soa cuidar em satisfazê-los ou ter tempo para cum-pri-los. Recebemos na manhã do dia 3 um convite das Emissora de Radio e Televisão de O Globo para às 20 horas do dia 2. Portanto, não poderia ser aten-dido. O mais acertado é sempre dar umas 48 lioras para que o convite não fique ,no ár, como este, infe-lizmente, ficou. 
SEGUIRAM para Nova York. em viagem de negocios, os' srs. Maurício Mazzetti e Arno Hedler, da National Carbon do Brasil S.A. 

H C lOJE, às 12,30 horas, no Nacional Club, uma su-culenta feijoada à moda da casa, dentro do conceito de reuniões informais planejadas e executadas pela diretoria do grêmio da rua Angatuba. Só nos resta desejar aos apreciadores do viens famoso prato da co-zinha indígena nosso "bom (Ppetite!". 

Bi PRONZEADO como devido e coberto de recordações de um solarento e bem aproveitado mês de farias em 

Ipanema, está de volta ao planalto o "clan" Ruy-Ana Maria Pereira de Almeida, que as aulas já tiveram inicio nos vários colégios em que as meninas mais mo-ças estudam. Que foi um mês' aproveitado, foi e basta as referencias feitas em unissono ao que vai pela Gua-nabara para se ter essa certeza. Enquanto São Paulo vai capengando municipalmente falando, o Rio dá "show" de beleza e e de excelencia de administração. 

sr. Serafino Fileppo foi escolhido como "O In-dustrial Têxtil do Ano" e receberá o titulo, durante um jantar realizado na FENIT. 

n Galeria Michel Veber recebeu um convite da Pre-feitura do Distrito Federal para realizar em Brasília, no Teatro Nacional, uma exposição de pinturas. Esta mostra terá o nome de "Escolàs Paulistas de Pintura Contemporâneas" e apresentará quadros dos seguintes pintores: Bonadei, Clovis Graciano, Michel Veber, ' Darcy Penteado, Aldemir Martins, Carmelio Cruz, Ma-nabu Mabe, Fukushima, Okinaka, Rissone e Barrien-tos com inauguração marcada para h'oje, presente o prefeito do Distrito Federal. 

«J arquiteto Mario Lorenzetti, responsável pelo "Bella Center" está com viagem marcada para a Europa, de-vendo visitar oito países com objetivo de tomar con-tato com os mais modernos aperfeiçoamentos no cam-po da fisioterapia e os mais avançados tratamentos de beleza destinados à mulher moderna. 

tm poetisa Hilda Hist reside agora numa chacara e não só se dedica à poesia, mas também à pintura, na qual está tentando aperfeiçoamento para poder expor seus trabalhos. Logo mais a moça-poetisa terá uma mostra de seus quadros, em uma galeria de arte desta Capital. 

&JEVIDO a infiltrações em sua estrutura e ao afun-damento dè alguns milímetros anualmente, a ponte de Londres, está condenada a ser demolida, tendo sido iniciada a construção de uma outra "London's Bridge". A antiga foi levantada em 1831 e já tem idade para aposentadoria. Sua substituta estará terminada em 1970. 

Mella Salm inaugurou sua exposição de pinturas na 
tarde de anteontem, na Galeria São Luiz. Nascida 
na Áustria, íoi discípula, em São Paulo, de Yolanda 
Mohaly, Elisabeth Nobiling, Hansen e Lucy Ferreira, 
possuindo, portanto, cursos de aquarela, pintura, 
escultura e xilogravura, tendo ficado impressionada 
com as riquezas do solo, procurando temas em grutas, 
formações de minérios, cristais e pedras preciosas e 
semi-preciosas. É tudo que se constata em sua mos-
tra de arte, que teve casa cheia no dia de sua abertu-
ra. Na foto, a artista, ao lado de seu marido, Johnny 
Salm e de um de seus muitos apreciados trabalhos 
a guache. 

Muita gente no "vernissage" da exposição de desenhos 
e colagens de Odila Mestriner na noite de segunda-
feira, na galeria Seta. Na foto, a artista, à esquerda, 
com duas pessoas presentes à inauguração, podendo-
se notar, ao fundo, um de seus trabalhos. 


