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UUWHKJ ? 
Sábado no baile da Arara Vermelha nem me diverti. 
Era tanto o de ver, tan to o de admirar e por cima de 

tudo a preocupação maior de contar tudo às pessoas que 
não compareceram. O baile posso dizer foi a festa maiü 
linda que ,iá vi: tenho de escrever tudo oOm aumental i -
vos, todas as frases com final de exclamação. A noite a-
mena, as mulheres mais bonitas, as fantasias bem bola-
das, a alegria que reinava dentro de todos. Decoração 
belíssima de extremo bom gosto. Turminhas com roupas 
iguais reunindo amigos. Participação igual da jovem 
guarda e dos adultos irmanados todos em aproveitar a 
festa mãxirna que a Sociedade Recreativa oferece acs 
seus associados. 

Da orquestra posso dizer estava excelente, Luis Arru-
da Paes de renome popular deixando de lado seu estilo 
próprio adaptou-se ao ambiente tropical oferecendo ritmo, 
côr, musicas que se acordoavam com a nõite do Havai. 

Pena que no auge da festa, quando a alegria de to-
dos alcançava o ponto máximo, isto é 4,15 horas da ma-
drugada Luis Arruda Paes baixou sua ba tu ta . 

Mesmo com ausência de musica todos permaneceram 
em seus lugares conversando, rindo, esperando o t radi-
cional banho de piscina que af inal não veia. Porque seria0 

Destacar o nome de pessoas que compareceram ao 
Baile, dos casais que vimos seria difíceis pois toda a so-
ciedade de Ribeirão Prêto se fez presente. 

Notei a presença de convidados de cidades vizinhas, 
o que vem confirmar a fama desta festa da Arara, aqui 
e fora. 

Sarongs, Saris, Pareôs, vestiam senhoras e senhori-
tas . Camisas estampadas, bermudas, shorts, caracteriza-
vam õs rapazes. Os contrastes das roupas, o exotismo das 
cores a mistura de tudo era o próprio êxito da festa . 
Variada, alegre e surpreendente sob todos os aspectos. 

De encantar a apresentação do Buffet Frio. Pratos 
variados acompanhando tal exotismo, frutas , arranjos, 
deleitavam os olhos e o paladar . 

Garçons solícitos, amaveis, alem das peripecias e m a -
labarismos que faziam levando bandejas e cõpos sobre 
aquele mar de gente, ainda t inham que procurar as ca -
deiras que pessoas t iravam quando pares levantavam-se 
para dançar . 

Antonio Palocci estava verdadeiramente inspirado 
quando imaginou a decoração do terraço, da piscina, das 
áreas abertas do clube. Original, próprio estilo de festas 
de tal na tureza . 

De parabéns a, diretoria da Sociedade Recreativa qua 
soube dar uma festa à al tura de seus associados, propor-
cionando ambiente fino, atraente, original. 

Inaugurado domingo, às 11 horas da manhã , mais um 
magazine de roupas masculinas. Trata-se de Botafogo 
Magazine. Parabéns, novamente a,ôs proprietários desta 
loja, que aliando magnífica decoração dos moveis e vitri-
nes mostram roupas de bom gosto, a última moda para 
rapazes e senhores. _ _ _ 

Odila Mestriner e Mirlev Freire, duas consagradas 
pintoras de nossa cidade, inauguraram ontem, na galeria 
Klarte, na cidade de Santos, exposição de seus quadros. 
Daqui de longe, desejamos-lhes êxito. 

Hoje, no salão nobre da Associação Comercial mais 
uma conferencia da serie "A Mulher no Mundo de Hoje". 

O tema será — Populorum Progressio e C conferencis • 
ta o Cònego Angélico Sandallo Bernardino. 

III :: :: :: ül 
Coroado de êxito o Deb da s r ta . Ilca Maria Cansado 

de Oliveira, filha do casal Dr. Fausto Cunha de Oliveira 
e D. Ilca, da Sociedade Uberabense. 

A festa pode-se dizer foi linda !! Muito contribuiu 
para o sucesso da festa a magnífica residencia e a bela 
decoração do Buffet Helena. 

Presentes na festa a na ta da sociedade local. 
Das senhoras e senhoritas daquela sociedade posso 

dizer, estavam como sempre elegantíssimas. 
Ilca Maria exibia um lindo vestido em tecido francês 

com bordados em alto relevo. 

Presente no Baile da Arara Vermelha a Sra. Maria 
José Cardoso, ex-Miss Brasil em companhia do seu espo-
so Walter Antunes de Oliveira Viana. 

A bela morena conserva a mesma beleza q^ie a tor-
nou por um ano a mais linda mulher brasileira, o refe-
rido casal foi hóspede do Dr. Milton de Abreu Machado e 
Sra. 

III 
Parece que o Baile da Ararinha Vermelha que a so-

ciedade oferecerá aos associados menores de 16 anos se 
realizará no dia 14 próximo. Com referência ao assunto 
do Baile, nada se sabe. 

. . .E Clodovil, Carlinhõs Mascaro, fizeram-se presen-
tes no Baile da Arara Vermelha. 

Domingo completamente lotado o Restaurante do 
Bosque. Tivemos a impressão de que lá é que -fosse a 
continuação do Baile da Arara. 

Chico Buarqúe de Hollanda quebrará 0 seu tabu gra-
vando musicas de outros compositores, e uma novidade. 
Cristina, irmã de Chico vai gravar seu primeiro LP, e co 
meçou muito bem ao lado dêle. 

A dupla Chico Buarque e Stanislaw Ponte Preta pre-
tendem fazer uma> série de conferências sobre Musica 
Popular, nos vãrios clubes do país. A primeira será no 
Monte Libano em São Paulo no próximo dia 15. 

Se não conhecesse a Recreativa, pensaria que aquela 
enorme fila no sábado à tarde fosse para reclamações so-
bre os defeitos telefônicos de nossa cidade. 

Mas não e r a . . . Tratava-se da compra dos convites 
para o Baile da Arara. 

E' muito fácil ver os defeitos alheios. 
Difícil é reconhecermos os nossos. 

BRUNO 


