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José Roberto Hanna, alunos da professora Lourdes G a n -
dra irão realizar no próxima dia 25, às 20 horas, no Salão 
da Biblioteca do Mosteiro São Bento uma apresentação 
de piano, com interpretação de composições famosas de 
Mczart, Schumann, Chopin, Godard, Debussy e outros. 
Será um recital que se realizará entre amigos que se reu 
nirão naqüela noite no Mosteiro de São Bento . 

Deverá viajar hoje para a cidade de Piracicaba, o sr 
Aldo Pedreschi, com a finalidade de acertar os detalhes pa 
ra o inicio de funcionamento de uma distilaria na Usina 
Albertina, do qual é dirigente. Essa nova empresa da or -
ganização do sr. Elidio Marchesi, deverá funcionar com 
a capacidade diária de 40 mil litros. Tão logo resolva o 
assunto, Aldo Pedreschi retornará a Ribeirão Preto. 

Mariza Rezende e dr. Vid Marcos da Silva Parisi 
casar-se-ão no dia 19 de dezembro, e seus páis José Nu-
nes Rezende — Zolira T , Franco Rezende e Vicente Pa 
risi Pilho — Herminia Silva Parisi convidam para a c e -
rimonia religiosa a realizar-se às 19 horas na Igreja N. 
S. de Fatima, em nossa cidade. 

Está com viagem marcada nesta semana, rumo a 
Cabo Frio, o sr. João Mele que lá possui uma proprieda-
de. João Mele vai levar um novo motor para ver co lo -
cado em seu barco de pesca e ao mesmo tempo, prepa-
rai a casa, para receberem em janeiro a visita de amigos 
que irão passar uma temporada. Entre eles está a f amí -
lia do dr. Aguinaldo Pedreschi, que vai mesmo pescar no 
famoso Rio das Ostras e na "água salgada" de Cabo Frio. 

Sebastião Bruno, que não é outro senão o jovem 
cabeleireiro e cronista social, envia o convite para o c o -
quetel-desfile de inauguração das novas instalações de 
seu salão de beleza e boutique, no dia 22 do corrente (a 
m a n h ã ) . Local: Avenida 9 de julho 459. Por sinal Bruno 
Delly e Lourdes Sampaio foram ontem para São Paulo, 
comprar alguma V j s a que faltava para a boutique, e es-
tarão de volta no dia de ho je . 

Os patrocinadores do II Festival de Pintura do Ins -
tituto de Educação Otoniel Mota inauguraram ontem á 
noite 0 salão com os trabalhos dos alunos. Essa mos-
tra de arte foi idealizada pelo professor Divo Marino e 

, cohtou com a aprovação do Centro Nacionalista Olavo 
Bilac e d 0 Grêmio Normalista Otoniel Mota. Está 
inclusive formada uma comissão julgadora, que irá a -
preciar os trabalhos expostos. Figuram nessa comis - -
são os seguintes nomes: Com. Orpheu Branchini. Fran 
cisco Amendola da Silva, Bassano Vaccarini, Maria de 
Lourdes Sampaio, Adelaide Sampaio, Júlio José, José 
Bento Faria Ferraz, Jorge Spiropulos, Odila Mestriner, 
Leonello Berti e Antônio Palocci . 

Dos mais animados o ambiente no sabado que 
passou, no Restaurante d 0 Bosque Municipal. E uma 
das mesas mais alegres estava comandada pelo Leontino 
Balbo, que os amigos a maioria de Sertãozinho, resolve-
ram "envelhece- lo" mais um ano. Comemoraram, não 
sei se na data certa, o aniversário do Leontino, que teve 
no final que pagai' a conta. (Acho que a razão de tudo 
foi isso) . 

Aniversário mesmo, conforme consta no registro ci-
vil, foi comemorado pelo dr. Gilberto Feres, na noite de 
sabado, em seu apartamento na Avenida Santa Luzia. E 
aniversário na base da "cerimonia" com uisque, strogo-
no f f de camarão, maionese tortas, salgadinhos e bolo de 
aniversário. Dna. Mariza, que também é doutora não 
só em advocacia como na arte de cozinhar e de receber, 
foi quem mais cumprimentos recebeu. Ambiente dos mais 
amig-os, como sempre acontece quando se unem os " F e -
res", os "Papa" e amigos dc casal. 

O torneio de sexta-feira, na Sociedade Recreativa 
reuniu muitos adeptos do jogo de buraco. Os vencedores 
da noite resolveram dar a partida como empatada, divi-
dindo os prêmios. Chegaram ao final as duplas f o r m a -
das pelos seguintes associados: Dr. Aulio Camargo Sil-
veira e sr. Arthur Davanzo e Wagner Cintra e Gastào 
Spadaro. 

Num jantar informal, a alta direção da PRA-7 re-
cebeu amigos de São Paulo, na buate da Sociedade R e -
creativa na noite de sabado. Lá estiveram dirigentes da 
importante oiganização Nestor de Macedo, da capital; 
dirigentes da PRA-7 e amigos. 


