
Ele esla por dentro, e o 

Carmem Cecília e Luiz Carlos ca-
sam-se hoje, em cerimônia! que será 
celebrada às 9,^0 lioras, na Canela cia 
S a n t a ( asa. I ai men ( ecilia é í i iha do 
casai Júlio T a r j a ; Luiz. Carlos ó fi-
lho do casai i ieíio Lorenzi . Serão 
padrinhos ao civil, por par te da noiva 

Aquedy Cardoso de IVIoraes e sra e 
por par te do noivo, Dr. Sérgio Lo-
renzi e senhora. No religioso serão 
padrinhos, da noiva Nadin Hanna e se-
nhora e do noivo, Alclo Focosi e se-
nhora. Os nubentes, após a viagem de 
lua de mel. irão residir na cidade de 
Botueatú . 

O d r . Luiz Tarquinio de Assis 
Lopes, médico chefe do serviço de or-
topedia da Santa Casa, especialista de 
renome internacional, está construin-
do novas dependências para abr igar , 
em breve, o seu serviço. E ' um prédio 
oue fica de f ron te à San ta Casa, e que 
deverá ser dos mais modernos dc país, 
em questão de técnica e apare lhagem. 

Antônio Paschoal Júnior , tem re-
cebido no Pavilhão Tinoco Cabral, a 
visita dos seus amigos e famil iares. 
Ele está em período de convalescença, 
depois de ter sido submetido a uma 
intervenção cirúrgica. 

Depois de ter regressado com sua 
família, de um período de fér ias , em 
Brasília, seguiu pa ra Águas Quen-
tes, para mais uns dias de descanso, 
antes de reassumir as suas funções à 
f r en t e da Companhia Paul is ta de For-
ça e Luz, o sr . Juvenal Athayde Leite. 

Durante a sua ausência, no f inal 
deste mês, quando es tará em Recife, 
part icipando de um congresso inter-
nacional sobre reumatologia, o dr. 
José Roberto Mello Motta será subs-
tituído em sua clínica, por sua esposa, 
a clra. Emília Motta. 

Manoelita Silva, f i lha do casal 
" " " J m i z a • dv, Geraldo Avelino Silva e 

Carimbos Biagi, filho do casal Rosa 
— Gaudêncio Biagi, oficializarão noi" 
vaclo no dia de hoje . 

No próximo sábado, o dr. Milton 
Abreu Machado vai "receber seus ami-
gos, nara um jantar íntimo. Como 
motivo, o seu aniversário no mês pas-
sado, oue não foi comemorado no dia, 
por se encontrar ausente da cidade. 

O Quinteto ' tropical Som, da cida-
de de Jaboticabal,- 'distinguido com o 
t ro féu "Rosa de P r a t a " por ter sido 
eleito o melhor da região, es tará hoje à 
noite no Palestra Itália Espor te Clu-
be, para animar mais um minrba i le 
programado pela direção social da en-
tidade. José Divino de Souza, da di-
re tor ia palesírina, faz-me a part ic ipa; 
cão discado '<•"•('• mais unia vez vai ser 
aquele ambiente quente 

Marilda e dr. Antônio Carlos Mu-
sa estão na cVlade, passando o f im de 
semana, devendo re tornar a Santos, 
no domingo. Es tão hosnedados na 

residência do d r . Fábio Musa, oue se 
o tico vi t ra, pôr sua vez. em férias, com 
a família ,em Santa Ca ta r ina . 


