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NOTAS E NOTÍCIAS

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 29 de dezembro de 1929, através do arquivo de João
Padilha, doado ao Integração.

CASAMENTO
Dia 21 do corrente mez, realisou-se na Capital o casa-

mento do sr. José Celso Azevedo, gerente da Fiação e Tece-
lagem “Santa Cruz” desta cidade, com a exma. senhorinha
professora Célia Teixeira, filha do sr. professor Joaquim da
Silva Teixeira. Foram paranymphos do noivo, nos actos civil
e religioso, respectivamente, os srs. Juvenal Campos Filho e
sra. d. Maria Orminda de Campos, e dr. Astor Azevedo e sra.
d. Elsie Campos Azevedo. Por parte da noiva, paranympharam
os actos civil e religioso o dr. João Dalmácio de Azevedo e
sra. d. Maria Odette Campos Azevedo e sr. Mario Azevedo
e sra. d. Zulmira Campos Azevedo.

PROFESSOR ORACY GOMES
Acompanhado de sua exma. família, encontra-se nesta

cidade, em gozo de férias, este nosso amigo que, com muito
aproveitamento para a Instrucção Pública do Estado, exerce
o cargo de inspector escolar do districto de Botucatu, onde
é nosso assignante.

FESTA DO DIVINO
Precedida de solemne tríduo, será realisada hoje a

tradicional Festa do Divino Espírito Santo, que este anno está
a cargo do sr. Gabriel Oscar e de sua exma. sra. d. Benedicta
Oscar. Hoje haverá às 8 horas missa com cânticos e commu-
nhão geral. Às 10 horas, celebrada pelo revmo. padre Quin-
tiliano Rozas, na presença dos festeiros, haverá missa com
grande orchestra. Às 5 horas da tarde, uma majestosa pro-
cissão irá percorrer as ruas do costume, depois da qual ha-
verá sermão allusivo, pregado pelo vigário da Parochia. De-
pois de dada a bençam com o Santíssimo, será feito o sorteio
dos festeiros para 1930.

CONSÓRCIO
No dia 24 do corrente, realisou-se o casamento do sr.

Gentil de Oliveira com a exma. senhorinha Ignez de Souza,
filha do sr. Domingos de Souza. Foram paranymphos, por
parte da noiva, os srs. José O. Pinotti e José da Rocha Leão,
e por parte do noivo, os srs. Francisco Holtz Sobrinho e Gus-
tavo Holtz.

ANNIVERSARIO
Faz annos hoje nosso geralmente estimado conterrâneo,

monsenhor Domingos Magaldi, Cura do Bispado de Sorocaba.
Possuidor de uma alma delicada e sempre prompta a servir
à caridade, dono de coração boníssimo e amigo dos tatuhyen-
ses, o anniversariante de hoje é um sacerdote que se impõe
pela virtude, pela rectidão de caráter, pela absoluta honesti-
dade de seus actos e que prende a sympathia de todos. O
“Jornal de Tatuhy” presta à s. excia. revma. as homenagens
que merece, fazendo os melhores votos pela sua felicidade
pessoal.

UM POUCO DE MÚSICA
Hoje, das 19 horas e 30 às 20 horas e 30, no coreto da

Praça Coronel Fernando Prestes, a excellente corporação
musical “Santa Cruz”, sob a regência do maestro Praxedes
de Campos, realisará um concerto, tendo para isso organisado
um escolhido programma.

FESTA DE NATAL
No salão da Egreja Presbyteriana desta cidade, realisou-

se na noite de 25 do corrente, a festa promovida pela Escola
Dominical desta Egreja, em commemoração ao nascimento
de Christo. Falou sobre o Natal o Rev. Pedro Albero Rodriguez,
tendo tomado parte no desempenho de outros nummeros do
programma as creanças da Escola Dominical e o Côro da
Egreja.

PELA SAÚDE DO POVO
Felizmente Tatuhy pode se orgulhar de possuir um servi-

ço amplo e bem feito no que diz respeito aos cuidados sa-
nitários da cidade. Estão sendo extinctos todos os focos de
pernilongos e mosquitos, achando-se o Posto de Hygiene
empenhado em concluir, rapidamente, esta parte que é de
sua attribuição, em combinação com a nossa Prefeitura Mu-
nicipal. Quanto aos casos de typhoide, que assoberbavam a
nossa população, não existe, presentemente, um só que
possa ser noticiado. Esse trabalho se deve aos encarrega-
dos do Posto de Hygiene e Prefeitura, repartições empenha-
das em mostrar que o estado sanitário de Tatuhy é hoje dos
melhores.

HORIZONTAIS: 1- Gomes,
Tim, Aécio. 2- Ele causal, roll. 3-
Má, campanha, nhô. 4- Canaã,
senador. 5- Reunir, Seles. 6-
Rita, aro, lis. 7- Bico, Cláudia,
mi. 8- Oca, coentro, CUT. 9-
Bartira, ramo. 10- Dor, ato, Peri.
11- Cerda, reggae. 12-
Genoino, áudio. 13- Idi, novem-
bro, GO. 14- Ness, Savóia, sic.
15- Areia, lar, Serra.

HORIZONTAIS:
1- Semelhante – Espécie

de punhal – Pé de animal. 2-
Combate – O esporte das ir-
mãs Serena e Vênus Williams
– O fluído do lança-perfume. 3-
Parque nacional de Goiás –
Molusco que produz a pérola –
Serviço Social do Comércio. 4-
Grupo de arbustos – Idade
geológica – Aquosa. 5- O salá-
rio (de R$ 788,00) que a maio-
ria dos aposentados recebem
– Como é o  vegetal da salada,
em geral. 6- O actínio, em quí-
mica – Sigla do Museu de Arte
de São Paulo – O cidadão que
os candidatos procuram atrair.
7- Contração: “lhe” com “o” –
Região típica da Áustria – Refú-
gio político. 8- (Raul ...) O autor
do poema “Cobra Norato” –
(Mônica ...) Tenista norte-ame-
ricana – Erva que aromatiza
licores. 9- (... do Malandro) Peça
musical de Chico Buarque –
Animais domésticos – Pássa-
ro. 10- Cronômetro – Parte da
planta – Para o. 11- Raça de
gado – (Alexandre ...) Um ator.
12- Artista muito famoso – Gran-
de rio da Rússia – (O ...) Filme
com John Wayne. 13- Desvio
sexual – Lagoa do Rio Grande
do Sul – (... Sharif) Ator do filme
“Lawrence da Arábia”. 14- Car-
ne do lombo do boi – Conjunto
de regras e preceitos morais
de um indivíduo ou grupo soci-
al – O rio que corta o Egito. 15-
Time italiano – Tarcísio Meira e
Glória Menezes – Membrana
do olho.

VERTICAIS:
1- O outro mundo – A pri-

VERTICAIS: 1- Gemer, boné,
Gina. 2- Olá!, Érico, ceder. 3- Me,
cuíca, Denise. 4- Danto, boro,
si. 5- Scania, Cardin. 6- Amar,
cor, Anos. 7- Tupã, aleta, oval. 8-
Isa, granito, Eva. 9- Mans, outro,
Amor. 10- Lhes, dra., rubi. 11-
Anélio, Pedras. 12- Er, aliá, ré-
gio. 13- Condes, cargo, sr. 14-
Ilhós, múmia, gir. 15- Olor, mito,
Época.

meira luz da manhã, alvor –
Atrelar. 2- Seu uso encontra
cada vez mais restrições –
Bebida deliciosa, bem gelada
– Recipiente de supermerca-
do. 3- (... Bibi) Bairro de São
Paulo – O Chevrolet alemão –
(Minas) Qualquer objeto ou
coisa. 4- Grande cão de guarda
– (... político) Um espaço que
as Tvs e rádios têm de ceder
aos candidatos. 5- Abreviatura:
Anatomia – Diferença entre o
valor do dólar no mercado ofici-
al e no paralelo. 6- Ação – Deu-
sa egípcia – Seguir – Sigla do
Ministério da Educação. 7- Gra-
ve problema social que todos
os candidatos à Presidência
prometem resolver – Sorte, for-
tuna. 8- Lugar de perdição –
Saudação: olé! – (... Casoy)
Apresentador de telejornais. 9-
(gíria) Doido, maluco – Como é
a urna que é usada nas elei-
ções políticas. 10- Cada um
dos dois planos de sustenta-
ção do avião – O cloro, em
química – Fazer-se ouvir como
– Pode ser de Alzheimer ou de
Parkinson. 11- Superfície – Vá
em frente. 12- Instrumento que
mede a intenção de voto nos
candidatos – (Otello ...) Grande
comediante que era uma atra-
ção na “Família Trapo”. 13-
Homem que não crê em Deus
– Banheira – Nome de homem.
14- O doutorando a defende –
(Verde-...) Cor das fardas mili-
tares – País africano cuja capi-
tal é Bamako. 15- Arma que
dispara setas – Rosado – A
cidade cearense onde nasceu
o cantor e compositor Fagner.

COM O SECRETÁRIO DE TURISMO

Na quinta-feira (12), o ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo e o vereador Júnior Vaz prestigiaram a presença do depu-
tado Roberto de Lucena, secretário estadual de Turismo, durante
visita do titular da pasta à Sorocaba. Na pauta de conversações,
esteve o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico no Estado de
São Paulo.

Gonzaga. Lucena e Júnior Vaz em Sorocaba.

NOITE DA PIZZA
Em 11 de abril, das 17 às 19 horas, o Lar São Vicente de

Paulo, que comemora 110 anos em 2015, organiza a “9ª Noite
da Pizza”, com a venda de pizzas de calabresa e mussarela
e presunto, prontas para assar. O vale-pizza custa R$ 25,00
e o dinheiro obtido com as vendas será revertido ao asilo de
Tatuí.

CURSO DE CULINÁRIA REGIONAL
O Sindicato Rural Patronal de Tatuí abriu inscrições para

cursos gratuitos, que são realizados em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Nos dias 16 e 17 de
abril, haverá curso de culinária regional. As inscrições podem
ser feitas na sede do sindicato, na Rua 11 de Agosto, nº 1.375.

SESI CONTRATA PROFESSORES
O Sesi de Tatuí abriu processo seletivo para formação de

cadastro reserva de professores. As inscrições seguem até
dia 12 de abril, com vagas para Professores de Educação
Básica I, II e III, em diversas áreas, além de Professor
Orientador de Aprendizagem. Mais detalhes estão no site:
www.igdrh.org.br/SESI.

FILMES NO MUSEU
O Museu Histórico Paulo Setúbal de Tatuí, através de

parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), continua
a exibir filmes em suas dependências, de terça-feira a
domingo, às 9h30 e 14h30, na Praça Manoel Guedes, nº 98.
Os filmes em cartaz este mês são: “A viagem de Chihiro”, “A
menina espantalho”, “Os doze trabalhos” e “Cinco minutos”.
A entrada é franca ao público.

ORQUESTRA E CORO SINFÔNICO
Na quinta-feira (2), às 20h30, no Teatro “Procópio Ferreira”,

do Conservatório de Tatuí, haverá apresentação da Orquestra
Sinfônica e Coro Sinfônico da escola de música. A regência
é do maestro João Maurício Galindo e a preparação do coro
está a cargo do professor Cadmo Fausto. O ingresso custa
R$ 12,00 e pode ser adquirido na bilheteria do teatro, na Rua
São Bento, nº 415.

GRUPO DE CHORO NO MUSEU
No próximo dia 10 de abril, às 19 horas, no Museu Paulo

Setúbal, acontece uma apresentação do Grupo de Choro do
Conservatório de Tatuí, que promete mostrar um repertório
especial. A coordenação do grupo é do professor Alexandre
Bauab Júnior e a entrada é franca ao público.

COM O DEPUTADO MILTON MONTI

Na última semana, os vereadores Antonio Marcos de Abreu
(PP), de Tatuí e, Maurício Soares Saraiva (PSDB), de Quadra,
visitaram o  deputado federal Milton Monti (PR). A reunião acon-
teceu no escritório político do deputado em São Paulo. Os dois
vereadores fizeram algumas reivindicações, principalmente na
área de saúde, e conversaram também sobre a situação dos di-
retórios do Partido da República (PR) nos dois municípios.

Deputado Milton Monti e vereadores Marcos e Maurício.

NOTAS POLÍTICAS


