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ENGENHEIRO Mais um que se forma pela Faculdade de En-genharia de São Carlos. Trata-se do dr. Darwia José Alves, filho do casal Sr. Joaquim Alves e dna. Izaura Favaretto Alves. Como se sabe, o pai do novo formando é um dos "big' da firma "Alves e Benetti ' . O novo engenheiro civil rece.berá seu di-ploma em solenidade a ser realizada hoje, naquela vizinha cidade. 

XXX 
OS "MELHORES... "? 

Badaladissima a lista dos "Melhores" de 70. Pena que muita gente boa andou sendo preterida, numa demonstração de aberração sem par. Cafoíla-gem! Como diria Juca Chaves: "Quem nasceu para (*) nunca chega a Gasparini. a Morandini, a Li-poraci, absolutos no ÍBOPE há muitos anos. . . 
xXx 

ASSAD E VITA ESTUDANDO COM CARINHO Assad Secai e Fernando Vita, junto ccm Geral-do Silva, Dr. Adair, Dr. Sérgio, estão olhando, me-xendo e remexendo, nos estudos de decoração e propaganda do Chopão. A casa vai ficar "o luxo'. Quem passa na São Sebastião, esquina com a Al-vares, vê os pedreiros mandando ficha no traba-

lho para que Chopão seja um presente de comeci-^ nho de ano para a npssa Ribeirão Prêto. p —i— XXX J 
LARANJA INCANSAVEL Disposição muita, é o que possui o Abel Dias Laranja (sempre às voltas com belas promoções do Livro) não parando um instante na vida. Agora, em sua Livraíia El Dor»do, Abel Dias Laranja ex-põe coleções didáticas da Cia. Editora Nacional, vendo o salão sempre cheio. São professores quo vão se inteirar do que a Editora oferece. 

XXX— 
PODE JOGAR QUE DA' NA CAI1EÇA 

Bacanas prá xuxu os dois elegantes (parrudos, mesmo) que a Geraldo Gusmão Propaganda crio'i tmra simbolizar a união de Botafogo e Ribe. De trombas unidas, e com um sorriso de tranqüilidade, os dois bonitos elefantes estão em painéis, carta-zes, anúncios de jornal e de televisão, folhetos, em tudo. Indicando "fôrça'. Mostrando que Botafogo e Ribe ficaram mais poderosos ainda. 
XXX — — 

A LAMPADA DO LEVI 
A conta de luz. e de fôrça, lá da Gráfica doi Le-vi, d?ve andar pelas alturas, pois a turma está tra-ba'hando 24 horas por dia. Levi desconhece a ter-rível palavra "Não", e jamais se nega a um bom serviço em sua gráfica. Os papais "seu' Augusto, forma ao lado do moço, entregando em cima da pinta os impressos que você encomenda. 



> MARIO 

UMAS E OUTRAS — Felizes e recebendo os amigos em sua ca^a moderninha os recem-casados Irineu e Maria Lui-
Z9- (Zizi) . 

— Dalva e Nair convidando para fazermos uma visita em seu "jardim encantado'. Realmente as fF -cs de Hong-Kong parecem, divinas em seu co-lorido e beleza. — Dr. Milton Abreu Machado e família farão uma viagem ao Rio para pegar o bronzeado das' /raias cariocas. 
— Leontino e Marley Balbo e Menezes e Geny Balbo regressando de Punta De Leste com "aquela simpatia'. — Marta Cozac e filhos viajando para Santos embelezando as pra ias . . . 
— O casal Dr. Ramiro-Izabel Silva recebe ho-je os amigos de Máfcia no boatão da Recrê. Márcia comemora seus quinze anos com uma fesa bem "quentex'. 
— Despontando por aí Maria Luiza Silva, de-pois de um ano na França. Está esnobando aquêle f rancês . . . 
— Fernando Novelli e Lúcio Novelli G;rão, os cariocas que conquistaram a simpatia de muitos ribeirâiopretanos, principalmente das garotas, re-gressaram ao Rio. Meninas, não fiquem tristes ê!es pediram para eu dizer que no carnaval estarão aqui. novamente e com aquele embalo. 
— Arnaldo Halpern e Tatá Pagano, um casal-zinho que todos os dias diz presente nas piscinas da 
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Recrê. E o romance está cada vez mais f i rme . . . — Marlene Spanó ainda em férias com sua academia de ginástica, mas já bolando novas tur-mas que começar ao em feveTeiro. 
Marta St.rang passará todo o janeiro na ci-dade maravilhosa. Esnobando o charme que Deus • lhe deu, tem sido presença constante em todos os locais da onda nas noites cariocas. 

— Leda Mara Acra subirá ao altar no proxirho 23, casando-se com Guilherme Ribeiro dos Santos, êle da sociedade paulistana. Leda Maria é uma "uva"de broto e será uma noivinha "linda de mor-rer.'. A responsável pela sua elegancia é a modista Élvira Zanello. 
— No proximo 16, O.swaldo, o cantor boliviano, estará se apresentando no Chopp Center. Atualmen-te o artista está percorrendo toda a América do Sul, pois acaba de vencer o Festival da Canção La-tina . 
— Recebemos do O Paço da s Artes do Conselho Estadual de Cultura, da Secretaria de Cultura, Es-portes e Turismo do Estado, o convite para parti-ciparmos da abertura da exposição de "Seis Artis-tas do Interior" que no próximo 19 estará sendo inaugurada na Avenida Paulista, 326 na' Capital. Os artistas expositores são: Arnaldo Mulin, Ary de Lázari, Edgard Carlos Guimarães Pagnano, Eíenir de Oliveira Teixeira, Mauro Amaury Balducci Li-ma e Odila Mestriner. 
— Tempo de férias, meninada com tempo dis-ponível. E D. Izaura Latuf precisando de volun-tárias na Santa Casa. Vamos ser úteis? 
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