O PROGRESSO
~

O dia de hoje e de amanhã
Acordou hoje Monte Mór, todo
festivo, ouvindo-se logo ao alvorecer, estrondosa salva de 20
tiros, saudando o grande acontecimento, e acampanhado pela
banda “Progresso Monte Mór” .
– Ao meio dia mais ou menos
chegarão a esta cidade os Directores da Companhia C de Tracção
Luz e Força e demais convidados.
– As 6, 45 horas, deverá ter
lugar a sessão solemne da Camara Municipal, após a qual terá
lugar o acto da inauguração da
Luz, acto este desempenhado a
convite; pelo Snr. Prefeito Municipal. Em seguida, realizar-saha em a casa do Snr. José Ginefra
o jantar offerecido pela Camara
aos seus convidados e as pessoas
que occupam cargos officiaes
nesta cidade. Durante o jantar a
banda "Progresso de Monte Mór",
que abrilhantará todos os actos,
tocatá num coreto adrede preparado, algumas peças escolhidas do
seu repertorio.
– As 9:30 no theatro local,
começará o espetaculo que offereceu o Grémio Dramatico, á
Camara Municipal, ficando para
este fim, reservadas as poltronas,
destinadas aos seus convidados.

–No momento do acto da
inauguração, no alto do “Oreste”
como foi annunciado, será queimada uma salva de 200 tiros e 10
duzias de girandolas e descargas.
– A sessão do cinema, que
continuará a serie do “Rasto do
Tigre”, passará as sete horas, em
ponto, em virtude de dar lugar ao
espectaculo do Gremio.

***
Amanhã, chegará a esta cidade, ás
11 horas, vindo de Sta. Barbara,
o "Democrata Futebol Clube'',
que disputará com o nosso “Municipal” um amistoso en- contro
de futebol. O jogo dos 2.os quadros começará as 3 horas e dos
l.os as 4,15.
As seis horas no Hotel Brasil,
terá lugar o jartar offerecido pelo
“Municipal” aos seus hospedes.
–Na : Matriz as sete horas um
solemne Te Deum, cantado pelo
Revmo Vigario Pe. Mario, festejará a inauguração da illuminação
interna da igreja e de graças pela
illuminação publica da cidade.

Juiz – M. T.- Piza
Presidente do jury-N. N.
Agente de Polcia – Olegario
Minguzzi .
l.o Aldeão – Lazaro Gaspar
2.oAldeão – Joaquim de Paula.
Jurados e povo
2.a parte
Póvera Mamma – Melodia do
grande compositor Paulo Tosti.
A Luva – Poesia
Numeros estes, cantado e recitado pela Exma. Snra. D. Rosita,
de Moura Palha e acompanhado
por uma pequena orchestra, sob
a direcção do Snr. José Alves da
Silva.
Eli.~cir de No ueira .
Do Phco. Chco. ]oão da Silva
Silveira Grande depurativo do
Sangue

Corrida de Touro
Hoje as 4 horas da tarde
terá lugar a annunciada corrida de touros dirigida pelo
habil toureiro Manoel Hidalgo.
Amanhã,
ao l /2 dia
em ponto ,
serão
corridos
novos
animaes.
A antecedencia da hora é devido á
facilitar ao povo, poder assistir as corrridas e ao grandioso match de Foot Bal1
que se iniciará as 3 horas.

Molestias
do Estomago
Peso no estomago depois das refeições,
dores no estomago, azia, ancias, mau
estar, mau halito, dores de cabça, são os
symptomas de que a digestão está perturbada, e é preciso corregir este mal usando o
VANADIOL, o melhor tonico
digestivo, e nãosó corrige a fraqueza do
estomago como tambem fortifica o organismo fraco.
O VANADIOL é preparado em
elexir de pepisina, juntamente com outros
ingredientes proprios para o estomago e
para fortificar o organismo. Exita o
apetite e facilita a digestão.
Dr. VIERA COUTO – Especialista em
molestias do estomago.

á syphilis ern qualquer de proteiformes' manifestações.f w
O referido é verdade e o ji.t "in
fide gradus". . . Lençóes-&hia, 20
de
bro de 1914.
Di. Timotheo . ~~l ' Medico péla
Faculdade
Bahia Delegado de I-iygitae I
tendente MunicipaI. da Cidsd de
Andarahy,-Lavras-Diama tina.
. Vende-se em todo v &asil Republicas Sul Ameticanas.
EDITRL. DE PRD~LAMA
N ~ 49 Pretendem casar-se 8iagio
sar Fornazieri, soltefro, la com 24
annos de idadc, n ' no Salto, deste
F~stado, í 4 Fevereiro de 189?,
filho legitim de Jacomo Fornazieri t oe _ Maria Fornazieri, com os
qu~ re:~de no sitio "Chacrinha"
deft districto, com d Lucia Trotr.bini solteira, de prendae domtstica~ com I9 annos de idade,
nasci ert~ Capivary, á 6 de Julho
d 1902, fi l l~a legi ti ma de Rod~
v~¡~ Tionrbini e de d. Narci~a
Suci com os quaes reside no - siti
"Olari~", deste di~tricto.
Si alguem souber de qua~uet
impedimento accu~e o.
M o n te !~1 ór, 6j l oj921.
' . O of~àzl,
. A. Nabor. d~a Sil~rz
A' h ~
R A ~ ~ ab~ixQ ~~~i nado d~.
i
~lata para todos os effeit~ f~ que
vendeu por escriptur~ p u b l i ca,
f m 28 do , corren te mez, ao snr.
rharmaceut~co
Lafayette
de
Vasconcellos a pharmacia N. S.
do Patro= cinio nesta cidade.
Declar
a mais, que fez a referida .
ven da, de accordo com a maivria
dos sccios, a ~ns de salvar os
comGromissJS da ~ m~sma. . '
Mon te Ntdr, . 29 de Setem~ bro
de 1921. .
~ A DOLi'H~ CAET~ N~ D~
ANDRAJE.
.
~ a Ia
Yende-se u:n optimo terreno com
1I metr~s de frente com 2,5 de
fundo, ~ pegado a casa da f~rça,
aõ lado da ~anta Cruz, pelo preço
de 4oo~oao. Trótar ~om Antonio
Costa, r r~esta cidade. ..

