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** o QUE V O C Ê V A I VEST IR NO I N V E R N O 
74... Depois de alguns anos loucos, nos 
quais costureiros e modisfss vestiram a mu-
lher segundo as fantasias mais absurdas, eis 
que volta a moda clássica, bem proporciona-
da ei de bom gosto, fina e sobretudo elegan-
te. Na verdade não foi uma mudança radi-
cal, pois pouco a pouco vinha se delienando 
uma sílheta nos moldes tradicionais e ex-
tremamente femininos. A s s im é que no pró-
ximo inverno a mulher vai adeíar uma linha 
sóbria, seguindo as normas européias e adap-
tadas aó nosso clima. A primeira modifica-
ção é o comprimento das saias, por defini-
ção de Chanel, cobrindo os joelhos. Para 
contrabalançar, elas se avolumam e se tor-
nam rodadas, através de godês dançantes, 
panos que se abrem em corolas, pregas e 
machos que ondulam. Todas as formas de 
saias ganham pontos; é o vestido, o "tail-
leur", a saia e blusa e os conjuntos de três 
peças. A calça comprida tubula*- continua, 
mas em segundo plano, combinada com ca-

• bans amplos ou com blusas e casaquinhos 

O Departamento de Cultura da Secretaria 
de Governo de Ribeirão Preto nos enviou 
um lindo convite, para a home«3jem que se-
rá prestada à õdila Mestriner, consagrada 
artista ribeifãepretana. O acontecimento te-
rá lugar na Galeria do Black Síream Hotel, 
dia 17, às 20 horas. Lá estaremos para pres-
tigiar a " sensa " Odila, mulher de muito ta-
lento . . . 

** Magid Antonio Calil enriqueceu sua já fa-
mosa coleção de cachimbos, adquirindo em 
sua viagem por todo o litoral brasileiro, al-
guns raríssimos. 

** A Alpha Pneus, nas pessoas dos Srs. Pucci-
nelti e Geraldo, está de parabéns pelas am-
pliações de suas instalações, com isso pres-
tando grandes benefícios à coletividade. On-
tem, a conceituada firma de nossa cidade, 
na Avenida Saudade, destinou generosa 
quantia BQ As i lo de São Vicente de Paula da 
cidade de Sertáezinho. 
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