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Realísou-se no dia 25 de 'Janeiro
.findo" � eleição para a nova dire
'ctoria qne tem de dirigir li nosso
Club. durante o pertodo d-e 1901 a
1902.,,' ,

, N'este -dia, reunido numero le
gal de socios, procedeu-se a elei
ção que deu o seguinte resultado:

Director - Arthur Teixeira, (ree
leito) Vice-Drrector - Ary. Cabra],
(reeleito) 10 Secretariá Julio H,orn,
(reeleito) 2° Arlindo Cordeiro.
Thezoureiro Jose Luciano de Mat
tos, ,10 Proouruder José Evaristo.
2'Pedro Gomes. '

�J)s!lé �� 'IQp';llr no dia '2& do
mesmo mes , sob profongada chuva
de palmas. '

Ago ra resta que a nova directo
ria procnre Httender aanecessidu
des da Associhção que' dirige, e quo
todos trabalhem com mais ardor
para. que possa tremular glorios,,
mente, a Bandeira do invencrvel
Blondin. '

Na freguezia de Imat uhy
sar-se-ha amanhã, a festivid:
Nossa Senhora do Rosario.

Na matri� desta cidàde, D

nove deste mez terá lugar �

de N. S. dos Navegantes, CO!
do de -novena DIt· noite. prer
te e missa cantada .fi '1'e· De.
referido diâ.�'

-Mais um

ARAUJO Jt'IGVEBEDO
Com desun��i��t

seguir Jfelo _ I' Laguri
deste mez, o nosso consoe
MOllteiro Cabral, acornpanl
sua Exma. filha D. Elisa
ta Cabral, e de seu genro,
só' dedicado amigo Felip
Guimarães Cilhral. '

AlmHjamo-lhes feliz viag

'" Seguro l,atU I!> Càpitu] do Estado
onde vai fixar residencía, o nosso
dedicado amigo e collaborador,
distineto parnasiano Araujo Figue-

- redo.
Desejamos milhares de venturas

e fehcidades, ,

Entraram, para socios do 110SS0
Club, os nossos aisctmtos armgoa:
H�rminio �a�sca, Eugenio Magalhaes e Aristides Soares da Silva .

. ,

Retirou-se de -soeto do nosso
Clnb o Snr. 'faeito Luiz Dias de
Pinho•.
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BLONDINISTA
'::_Sim, vejo. '". ····1-São !Js mais velhos e semp rej]
veram Juntos. Pois bem teremos .

is uma 'vid.r assim, sempre . Conforrnc reullla'.' dn no��a
ntos, temos e cheios de amor, �l�e�to.rtOj, ficou deh!>,,:rado o ata

-E os nossos corações serão tão a�:\, ho.J�, lara a eleição da .nova
egres como... aquellas ando ri-

Ih rcct<;;la que tem de servir -de
las que clrilrearn em redor d os i 1901 a>. 1902 .

. nhos onde dormem os implumes R.."comendamos aos n?ssos as-

.hmhosf socindos, os nomos seguintes:
-Sim, sempre! �IREOTOR
-Oh! que felicidiHleL.. Francisco Martins Cabral

ó�viu�s� �. s�n�
.

de' ��. �a�t� T
VIOfi:-DIREeTOR

eijo e.•. as avismhas dentre a
José de Araujo Teixeira

rerdura das mattas com seus can T.HESOUREIRO
'coS' saudavam o sol quenascia! José Luciano de Maf.tos

A. Teixeira SECRET; RIO
Julio Horn Maria

.

PROCURADOR
Arlindo Cordeirõ
COMMlSSÃO DE SYNDICANCIA
Arthur Teixeira, Ar!! Cabral fJ

Fra cisco de Paula Pacheco dos

�....__................_"'''''''-
. .

Novo Seeulu

Em cnmmemorueão ao novo

eeulo celebrar-se-àhoje, na egl'e
I matriz, missa solernnecorn Te-
'teuo« LaudamQs. � ,J_- -.-c __

A' tarde, terá lugar o bémzimen
da Cruz no Morro do Signal;
ara eS"� ctrr-"'t)· nosso digno

.

gario 'convidou a pupulação fles
cidade para, encorporadn, ir ao

ocal onde foi erguida o syrnbolo
ãa Redernpção.

As bandas de muaicn Carlo«
Gomes e União dos Artistas abri
'lhantarão esta solernnidade.

Pelo �osso digno soeio José de

Araujo Teixeira, pro p rietarro da

Charutaria Esmeralda, fornos

drstinguidos com uma linda folhi

nha de desfolhar para o corrente

anno.

Gratos.

..

De regresso de Elornmopulls,
chegou A esta CIdade, o nosso ,I í

gno socío ex-presidente João Mor.«
teiro 'abral.

Nova
.

Direcf,oria

•

i-:----··
.. ········-··· ...·-·--· .. ·-:-... ..._ ..._._.... ....:..-=�-. .._

Cong ..esso I�agullense -------------

: .... ;

A sociedade recreativa Congl'es-
so Lagunense, festejou hontem em

seus salões, sempre frequentados
pela escolha da sociedade Lagunen
se, a entrada do novo seculo.

O Blondinista, felicitando a dig
na 'directoria, representada na pes
sóa elo activo presidente Dr. Ismael

de Ulysséa, deseja aos seus

associados outra noite como a de

hontem.

Comforme noticiámos, acha-se
exposto no salão do nosso Club,
um lindo presepe, ,que tem sid-o
muito visitado.
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BLONDINISTA.

Fomos, pelavez primeira, vizita
dos pelos seguintes collegas, �uja
gentileza retribuiremos:

Operaria, explendído jornal de
publicação quinzenal, que vê á .luz
da publicidade p.n� Florianopohs;

LegILlidade, bom semanario de
S. Bento,

Cardeal

Foi elevado ao gráo de Cardea]
o nosso iHustl'e_ patrício Dr. D.
Joaquim Arcoverde de Albuquer
que Calvacanti, Arcebispo do Rio
de Janeiro.

E' o pri ardeal da Ameri-
----------._,.

o i o qU-C-'1iós regosi-

-

FESTA

Amanhã principiarão as nove

nas de Nossa Senhora do Parto,
devendo realisar-se na manhã' do
dia 6 a missa Js�lemne, á tarde
a procissão, e á noite Té-Deum .

Tocará em todos�osjactos desta
festa a banda de�muzl('a União dos
Artistas.

- Soeios
Foram propostos e acceitos so

cios do- nosso Club, os nossos

amigos FranciscõF. de. Oliveira e

José B. Caldeira de Andrade.
'

E�PECTA�UL
A,directoria do nosso Club

solveu transferir o espectacul
o nosso Club pretendia re
em a noite de 6 do corrente

A sociedade muzicnl C
Gomes, hoje á noite, com vísl
nosso Club, tocará lindas
do seu vastissimo reperto ri
--------'--------------��

la iro"
Dois sujeitos andavam

rua a perguntar onde
Pretoria.

_

-:-Pretoria, não é �
-"-E' sim, senhor,
=-Fica alli logo depois daq

esquina.
Lá chegados diz um d'elles
� " "'0:

reg

nino�
� Nãc é-Maaeó-."tn �""""..-fi'nI>

no, diz um delles, ha de ser M
que é como -o padrinho quer

Um jesuíta gub.mdo .a no
de sua ordem, entre outras

-

sas, disse a um fru nciscan
�Olhe, Revdm. nara a m

ordem. ser mais nobre, basta di
lhe qne somos da cempunhiJesus,

A isto acud io o frunciscano
. --:-Mas. diga-me padre:_
Revdms. são da companhia
Jesus, quando ellenasceu ou qtdo elle morreus

-Por9ue faz esta pergundisse o jesuita muito adrniradc
-Porque quando Christo n

ceu, foi entre bestas _e, qua
morreu estava entre ladrões.
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