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Está sendo realizada, na cidade 

: de São José do Rio Pardo, onde nesta 
data, anualmente se comemora o nas-
cimento de Euclides da Cunha, uma 
exposição de artistas brasileiros, no 
Salão de Artes Plásticas "Governador 
Roberto Costa de Abreu Sedré". Um 
atencioso convite de Odila Mestriner 
participa-me o acontecimento; e uma 
bem confeccionada revista fala das o-
brãs e dos artistas que estão expon-
do: Arnaldo Mulin, Ary de Lázari, E-
lènir de Oliveira Teixeira, Ettore 
Rugai, Vicente Jair Mendes, Mauro A* 
maury Balducci Lima, Odila Mestri-
ner, ' Teodoro Meirelles, Waldomiro 
Siqueira Júnior, Ruth Fargett Moir 

' tanheiro. A semana é de 9 a 15 de a-
gôsto. . »» Âl 

O vice governador dos paulistas, 
Hilário Torloni, candidato a Senador 
por São Paulo, por ocasião de sua cam-
panha política, deverá estar entre nós. 
Um fato significativo faz com que Hi-
lário Torloni tenha um carinho muito 
especial para com esta cidade, sua es-
posa Leda Torloni é ribeirãopretana, 
formada pela nossa Faculdade de 0-
dontologia. 

Tenho notícias de que o dr. War* 
ther Marchesan. que ora se encontra 
nos Estados Unidos, depois de mais de 
eineo anos de atividades, está com 
intenção de deixar a Terra do Tio 
Sam, para voltar a Ribeirão Preto. Dr. 
Werther especializou-se em cirurgia 
plástica . 

Neste sábado, às 10 horas, na Igre-
ja Presbiteriana, à Rua Barão do A-
mazonas, será realizada uma feijoada, 
preparada pelas senhoras da Socie-
dade Auxiliadora Feminina da Igre-
ja Destina-se essa promoção às obras 
de construção das novas dependências 
da igreja Presbiteriana. 

Ermefíndo Monteiro- e Antônio 
Milsone participam que já estão rece-
bendo seus amigos, no novo estabeleci-
mento da Luiz da Cunha 361, o "Sanr 
balanche". E o lema da casa, além do 
esmero no bem servir, é ter "um "ti-
po de batidinha para cada paladar". 

Com a aproximação da época das 
campanhas políticas, muitos são os 
noticiários que surgem, envolvendo 
nomes de candidatos. A notícia que 
dou agora, obtida em fonte oficiosa, 
diz da intenção do médico Faustino 
Jarruche, em radicai-se novamente 
em Ribeirão Preto, êle que atualmente 
chefia o serviço médico do conjunto 
de Ilrubiipungá. 

Ontem à noite, na Recreativa, foi 
realizada uma reunião com a presença 
das debutantes de 1970, festa que se-
rá vivida na noite de 29 de agosto pró-
ximo . São até o momento 25 as moças 
inscritas para a Noite do Primeiro 
Longo. 

Dia 25, em Barretos, srrá inaugu-
rado um moderníssimo prédio, cons-
truído pela Prefeitura Municipal da-
quela cidade, e que se destinará ao no-
vo Centro Educacional do SESI. E' 
uma área de 1.600 m2 de construção, e 
que será entregue na data de aniver-
sário da cidade. Estarão presentes re-
presentantes da FIESP, do Departa-
mento Regional do SESI e da Delega-
cia Regional de Ribeirão Prêto. 


