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NOTICIA 
de Mulher 
Mac Xein: Moda e filantropia 

No «próximo dia 16 cie outubro, às 16 horas, na 
Recreativa, uma belíssima coleção Primavera- Ve-
rão 70, etiqueta Mac-Xein estará sendo apresenta-
da. Quem comanda a promoção é a sra. Gilda Pe-
dreira de Freitas em beneficio do "Centro de Estrt-
dos Prol'. Pedreira de Freitas". A renda reverterá 
pró Casa da Criança Santo Antonio, Dispensario 
Santo Antonio e Casa de Amnaro à Mãe Solteira. A 
coleção Mac-Xein está "tinindo" — as novidades 
da moda estarão desfilando a bossa atual em ma-
téria de bem vestir. 

Miss desfila moda 
Maria Esmeralda, a linda Miss Ribeirão Pre-

to, versão 70, esteve na tarde de ontem desfilando 
moda numa promoção das rotarianas (norte). Ou-
tras manécas que desfilaram moda Dalvita foram 
Lcila Siqueira, Sônia Maria Santos e Maria do Car-
mo Pagjáno. Os modelos de moda atual foram apre-
sentados durante um chã da tarde. 

Etiqueta é com Vera 
Vera Wathely Melle será a didata do requisi-

tado assunto Etiqueta que o Curso SOCILAR esta-
rá ministrando ã mulher ribeirãopretana, Carmem 
Dora. a responsável pelo interessante curso, já tem. 
seu corpo docente. Ao seu próprio encargo estarão 
as aulas de Andamento, Postura e Vestuário. A So-
cilar ,iá tem inúmeras alunas (dezenas üeias). 
Muitos nomes "in" de nossa sociedade aderiram ao 
SOCTLAR. Um curso-mulher, sem dúvida. 

Escola-Mulher tem endereço 
A SOCILAR, escola-mulher criada nos moldes 

da famosa Socila, está um encanto. Na Avenida f 
'de Julhc 15 (apto. 7 ' , toda decorada com muita 
finesse em verde, branco e laqueado, ela vai minis-
trar refinamento feminino com cursos sôbre Pos-
tura e Andamento, Vestuário, Etiqueta Social, Per-
sonalidade, Maquilagem, Empostacão de Vóz o Dc-
clamaçSo. 

Quem aderiu 
Muitos são os nomes que aderiram aos cursos 

femininos da SOCILAR. Por exemplo: — Isaura La-
tuf, Nilda Latuf, Hélia Marchesi, Geni Balbo, Maria 
Restino, Leia Ap. Leite, Maria Angela Marchesi, 
Silvia Helena Melle Morgan, Maria Cristina Linha-
res, Regina Helena Barroso, Célia Canesine, Irene 
Pedreschi, Maria Eduarda Carvalho, Cecilia Mon-
teiro de Barros, Mareia Herino Mega e tantas ou-
tras damas e senhoritas que virão numa próxima 
oportunidade. 
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Baile Branco _ Patronesses 
A turma de "esmeraldas" que no próximo dia' 

10 estarão acontecendo no Ginasium da Faculda-
de de Medicina com seu tradicional e bonito BAI-
LE BRANCO, escolheu os nomes das patronesses 
desta festa que já se tornou ponto alto de nosso 
calendário social. Yolanda Dora Martinejs^ Fui via 
Sareta, Fernanda Musa, Maria Luiza Viana, Mõni-
ca Morandi, Luiza Helena Leipner, Regina Mareia 
Alves de Oliveira, Cristina Simone Cunha, Fernan-
da Uchoa, Marta Azeredo e Renata Cappelato. 

Mulher no Saião de Arte 
O Salão de Arte apresentado em nossa cida-

de. na Semana de Artes Plásticas, está lindo, lin-
do. A mulher das artes plásticas ali representada 
por um punhado de gente muito bacana nos pin-
céis, brilhando intensamente. Ismenia Coaraci (ca-
pital) , pinta em têrmos de fantasia colorida no es-
tilo surrealista; Adelaide Sampaio volta-se para 
uma pintura cósmica até o abstracionismo, ilumi 
nada por luzes giratórias que iluminam os magní-
ficos quadres, Fulvia apresenta desenhos espetacu-
lares, enquanto Odila Mestriner (a "divina") mosr 
tra_sua serie de figuras cm procissão de uma beleza 
tão incomum-

Gentileza escreve ofício 
A gentileza da Diretoria do Clube de Regatas 

de nossa cidade, escreveu um oficio de agradeci-
mento à esta colunista, pela cobertura dada para o 
Baile do Havai. E agradecendo, fêz com que a gente 
se sentisse mesmo integrada no sucésso da promo-
ção regateira, E que venham outras . . . 


