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GEHTí QUE " A C O N T E C E " . . . ; 

BRUNO 

Sr. Brasília Machado Neto, presidente da Fede-
ração do Comércio em São Paulo, foi recepcionado ontem 
peíos diretores da Associação Comercial de Ribeirão Pre-
to, ocasião em que lhe foi conferido o título de Cidadão 
Ribeirã:pretano. 

Sr, Amin Çalil, ex-presidente da Associação Co-
mercial, por motivos d.e doença não esteve presente as 
solenidade? de entrega do titulo, assim recebendo em 
sua residência a gentil visita do s-r. Brazilio Machado 
Neto. 

Animada reunião aconteceu na noite de ontem na 
residência de Dr. Jorge e Lilian Mattos, quando o casal 
recebeu amigos da Colonia Belga — Bety e L ui André e 
José te, Julian e Beatriz, Paulo e Oti, Clody e Annie, Jo-
frey e Eufrida, Cristina e Jean. Também presentes gen-
te de nessa sociedade, amigos dò casal. Dr. Antônio Lú-
cio — Maria Helena Serra, Fernande — Maria Eliza Mel-
le de Oliveira. Dr. Gabriel — Vanjú Gallo, Dr. Michel — 
Maria Inês Lison. 

A bela Campineira Srta. Lizete. Castanho, pas-
sando o fim de semana, em nossa cidade, em visita aos 
parentes. 

Minhas congratulações aos amigos da Velha-
Guarda, pela irremediável perda de seu grande idolo o 
cant r Vicente Celestino, qu.e deixa saudades nos co-
rações de seus apreciadores. 

Uma certa senhorita por nome Marize Helena 
Bendine, e que cursa o quarto ano da Faculdade de Ser-
viço Secial, agora passa o dia todo com o radio ligado 
e ouvindo os programas da, 79. O motivo? Só conti se 
ela der permissão... 

Vários brotos de nossa cidade, enfeitam o recin-
to da festa d: peão e Boiadeiro na cidade de Barretos. 
Entre tantas, Sueli e Eliana — Marques de Oliveira, Sô-
nia Engracia, Tatá Pagar,o, Marta c Juliana Biagi, Be-
td Kefallás, Elenice e Beti Santos, Fida e Sussuca, Ma-
rize Lelis, Edila Biagi e Célia Maria. 

O Reverendo Jonas Neves Rezende, — que já 
escreveu varias peças teatrais termina "Barão de Co-
cais" uma espécie de novela, porem de categoria. 

Museu de Arte foi inaugurado ontem no SESC, 
com exposição coletiva de artistas ribeirãopretanos. A-
delaide Sampaio, Bassano Vaccarini, Francisco Amen 
dola, Fulvia. Gonçalves, Le-poldo Lima, Lionello Ber-
ti, Mauro Amauri Balducci Lima, Odila Mestriner. 

Dando abertura aos Jogos Abertos da Alta M0-
giana em Jaboticabal, haverá hoje um grande desfile 
pelas ruas centrais de nossa cidade. 


