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FIM DE SEMANA dos mais movimentados. Gen-te que regressa das ferias, gente que parte para as ci-oactes cnde cursam suas faculdades. Mais ura ano pela frente na vida do estudante, que caminha confiante ao alcance de seu ob.i1l.ivo e seus ideais. Bem começo de aulas, jovens. . . 
VALKIRIA DARAHEN ganha a Faculdade USP em vestibular, prestado entre 650 candidatos para 50 va-gas, sendo uma das primeiras . cládçificad&s. Cursará línguas Anglò Germanica. O sucesso de Valkiria foi mui-to festejado 'belos papais Miguel-Nazira. 

A SRA. CORINA MEIRELES foi convidada para lecionar na Aliança Francesa. Boa oportunidade para mostrar seu excelente conhecimento na matéria. 
O GRUPO "TRUFRA" estará em Ribeirão Preto no próximo dia 6 apresentando a peça "A Reforma" de Gilberto Alves Ribeiro, ca td ra t i co da Faculdade de_,Fi-losofia de Franca. Conui se sabe, esta peça foi escolhida para representar o Brasil, no Festival de Teatro Uni-versitário em Nancy, na França. Madre São Paulo, pro fes-ora da Aliança Françesá á também catedratica da Faculdade de Filosofia dé Franca, foi quem fez a 'Versão. 
NO JOGO da ACLE de domingo, contra os vetera-nos de' Benfim Paulista, quem' saiu com o pé quebrado foi o Fábio Lopes. Segundo ouvi dizer, o Fabinho jegou apenas 3 minutos. 
8EPGINIIO ROCIiA. o moço que. fala de nossa so-ciedade no Jornal U. H. de São Paulo, agora também" com programa social dos 'mais prá frente, no horário das 13 às 13-30 na Renascença, a mais neva emisso a de radio de Ribeirão Preto. 
LIGIA FAGUNDES TELES ganha o prêmio do Concurso Internacional de Contos. É niais uma vitória dos brasileiros. 
OS ARTISTAS plásticos de Ribeirão Preto, farão realizar uma feira popular de arte, cem inauguração marcada para sabado, às 20,30 horas no SESC. Esta-rão participando: De!y e Lourdes Sampaio, Vaccarini, Qdila" Mestrinèr. A.mendola, Ulieno, Baltazar, Pablo. Nairzinha, Negue ira, pessoas que possuem talento para , a arte e queiram participar, procurem Odila Mestrjnér. Este movimento será em prol do Museu,de Arte. 
O SR. MANOEL de Paula Lemos, que foi o pri-meiro a comprar o 1.000 da Vçlks, lá na Soares Oliveira, vai desfilar contente da vida Ribeirão Preto a fora. Seu Vcilks 1.600 é verde-azeitona, bonito como quê. E usan do a linguagem da propaganda da Soares Oliveira: — "S tão .pão-duro como os outros Volkswagen-:. Cairo ideal para, o Tio Pa t inhas . . . " 

. DOMINGO agradabilissimo, passamos na bela fa-zenda Santa Lúcia, de propriedade do casal José Rei-naldo — lereza Faleiros. José Reinaldo, alem de ter muito tom gesto pela sua fazenda, que fica situada em privilegiado local na s imediações da Franca, possue uma bela criação d* gado. É O nosso popularissimo Garcia Netto, o "Mg" da Radio Cultura. Dona 'lereza. excelen-te anfitriã, nps recebeu com muita simpatia, o que resultou nossa esticada por. lá até a noitinha, também em companhia do casal Raul Leopoldo — Leniza Pizar-ro e mais a sra. Lina Bianchi. 
URBANO, o simpático gerente do Banco Nacio nal de Minas Gerais, reinicia hoje' suas atividades, de-ppis de uma boa temporada de ferias. 
DOMINGO a noite reunimos na residencia do casal Dr. Antônio — Nairzinha Nogueira. Fomos vi-sitar a Yalerinha, que está em peri do de convalescen-ça da recente cirurgia que sofreu. Lá estavam: Marce-lino Romano Machado e Lilian Sanches, Oravia Alves Ferreira, Dr. Eneas.Viana e Sra. Na casa do prefeito, qual assunto poderia ser abordado. É lógico que entre muitos f i rmam,s mais no da no sa Ribeirão Preto. Gen te: Nogueira tem cada plano barbaro em mente; nossa cidade está realmente nàs mãos de um hemem de visão e que se interessa pelos mais'variados problemas. Te-nho cer veza que todos serão ' solucionados, pois capaci-dade e inteligência não lhe fal tam. 

A KITOK com a Caribel, se deslocam agora para Brasilia. Diretores de ambas as firmas vão à Capital Federal para promoções demonstrativas do Cimento Es-pecial e da Massa Fina. Diga-se que a Kitok atravessa um periodo irovo de sua existencia. Faturamento b.m, muita aceitação dos seus produtos, laboratorio de peequisa controlando tudo. Matérias primas e produtos finais são testados com riger. 

E NOSSA PRIMEIRA DAMA, está muito entusías mada. a- réselveí vários problemas no setor Assistên-cia Social e. se interessa muito no tampo Cultural e Aríisticò. 
" "^ODILA MESTRINER foi convidada para~fazor~êx-posição individual no Mus e u de Arte Moderna de Flo-, rianopolis. em Santa Catarina. Para lá já seguiram os i trabalhos de Odila, pois a inauguração se dará no pró-ximo dia 15. • 

MARIA AUGUSTA ORTOLAN, regressou de Goiás onds foi conhecer a fazenda que residirá, após o seu matrimonio com Agnaldo Benedini, quv já tem data marcada para muito .breve." 
PABLO, com idéias de montar uma boutiqu° com moda exclusiva e decorações. O moço das mil idéias, espera somente encontrar o local. 

JAIME ZEIGER já regressou de seu giro pela Eu-ropa e c . n i a mil novidades para os amigos. 

SEGUIU hoje logo cedinho para a Capital, o ca-sal Ivo — Maria Págano. Ele foi tratar de altos nego-cios com a Deltec, firma que representa aqui -m Ribei-rão Preto, ela foi ver seu "toillét" para o ca^ament do mesmo. ' 


