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Uma a�,,;)ci(�C;�) �ne se di�i'õe a
Iunrl.u- runu blhltllthuca, .te.n del i
ne.rdo 11 rna;lliirH. m.iis ti rrn e -rle
Hssegll!.':u' a SU:I, "repulpç.;iú.

F:IZ.'lldf) jus ii syltljlitt.hh
todos, pl�l).l:-ttl·Ü o no-su 'Cilil)-.
nir nus livros, ond» poss ui
nossos ('.1)HSoC'it,S ·:H;!!a" fias rI,
de lazer, n_lguHs, momentos agl'a

-veis e utuis. _" 1
",

1

-

,A ·carl," soda pede ape nns at
liero : [].S 'sllas exrnns, família
eseu.l e () seu rogo, Qae;n 'ígno,'

_._:, 0, �II� v�ll�, e o que póde 11 influen
c'a l.!em:nllla·� '"

.

S 'lá impjnticavel
::;Ies t,:� idei1l; (jtle tanto
a xtstencía do Club

stou certo .do cun t'::1 ri;) e qu
. �el , em breve, um facto: é bu
ta te, Para isso, caros consocio
qll : cada um ele vós passeis UI
1'IJ ista .nos vossos livros.
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III'UI a nHç;(�·(-!Il"e :.11 Jilê)!..!Ce'l, é

q![l) vos im.iloro,
o

Ess» livro p,"::i vós sem valm',
tu"<\. 1,,1\-'1" () (�')IHiií,) de enlevar o

p0.iI";lm'.'Il!(I ITn algtl('lll, que, do
mt uuo , vos :,.g:"udt ce+á H I)n\!I�t-n .•• -

E \'ÓS Sf'1lIJ", i!..n s , minhas pnü i
lIii) bc',reis rllJ vosso cestlnho

:w"',
- I1HJttl o ceulto , 1l!111

J nhll (pt::! lquar, ILIll roman-

outros senho res , ti u

s
'

111, 'vid;t prutiç», qun
,chae.s, a.buT',quezados, q
quecestes das vossas velíe
litlel':u'iils de rapazes, deixa

e vil' a nós um dos voss

sdentificos,' um tratado s

alquer cousa" um almana
O,um :.estud.o. teve ou pezad
os mvsterios do Cora�

rio, o Metnunl fZric!/clopedt
ossos avó-s, um hvro enfí

, ,
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JULIO HOR� DEVOÇÃO DOS PASSOS
--���---=---=�----�

Por entre as effusivas manifesta-
ções de jubilosa alegria de sua
Hlustre fumílin e de S'3US sinceros
amigos, passa 'á a ma n h ã o

anniversario natalicio do nosso
dtstincto consócio Julio HOTn
Maria,

Antecipando nossos caloros�s
parnbens ao jovem ,e estimado

"conter raneo, cordialmente I nos
associamos ao jubilo aliás natura
lissimo dos que lhe são dedicados,
cumprindo um' simples e grato
dever, pois sem desmerecer em
tantos e tantos outros, merece
dores. igualmente da nossa franca
ovação - o sympathico unniver-:
sariante é urna das mais firmes
columnas do nosso Club,im[)ondo.se pela sua vontade e Intel i
esforço á consideração de

o roaresso

vem e o m e ç a r hojenas do S, S, Coração de
cuja festividade com m
da de manhã e procissã
, affectuar-se-à á 6 do corr

Devoção nos' pede pa-ra
�me' convidarmos a toda
ntsl'O a tomaram parte c

Sabemos que a receita bruta du
espectaculo que pum auxiliar a

compra de pllramentús neceesarios
da Cupelln do Senhor Bom Jesus
dos Passos deu o ·((Congresso La
gunense» em 23 de Junho ultimo,
foi ria 41"9$000 reis.

Deduzinrlo nesta quantia as COI�
tns :1fl"f>Sent,llrlas, 11:1, imp'Jrlan�1:l
rle 108$000 rei s, ficou em mãos do
Thozoureiro ria citnd» Devoção a

bonita som ma rle :Hl$OOO reis,

GAm�I�TF. SUL DO I<JSTAno

Mudou-se r:tra;'Il'pl'Oça ria Repu,
plica, e esquina dtl run I: de Mnrço
() conceituúdo «Gabinete Sul du
,s.tano» de propr iedude dó nosso
ediend o amigo José Lucinn J tle
auos

'-so n'õ�fif cidade, o :';11",
I Murtins Bnrbos«, contudo r

ilnlÍnistl'ação dos Correios,
Estadu, que anda porcorrón

IS prmcipaes agencius, fi. fim
resnrr esch.rép,iment.u sobre :I:
ssão de vales postacs.

---,--

tr-'-·-"'...-,.-egundo MOS lnfQrlUltl':tlTI \
-chestra Ayl'es de UlY,s�éa» te�,:�

11 realisar um mugníflco esp(l\ulo a 7 de

se, tembro pl'oxin\,'fouro.em beneficio de süa caix-r !�

'�' '.,.8S,OU a 29 do mez, excurso y.
ÇIOSO anníversarío do no.ss \thieo amigo Olavo Maga-],

PI enviamos, apezar .d i;s nossas saudações IiIIa

�{;l
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