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ｍ｡ｩｾ＠ ulDa vez reapparece O 
BLO'iD I NIBTA. 

Mais urna vez entramos na 
ｬｩｾ｜＠ . 

Rasões de ordem nttinentps 
a vida economica do nOJO Club, 
levaram -nos a ｳｵｾｰ･ｮＨｬ･ｲ＠ tem
pOl'3riamente o no,so pellueno 
periodico; hoje porem, que o 
Club B10ndin - ｧｲ｡ｾＧ｡ｳＺｌ＠ crite
riosa ､ｩｲｅＧ｣ｾ￣ｯ＠ <lue tem tido 
B('cundada peh\ boa \'o'1tndc 110 
nossos <,onsocios-, ach:\·.e de
ｓｬｬｾＬ＠ ombrado dos encargos ali,í:; 
demasiado ｯｮ･ｲＰＸＰｾ＠ par:\ aS 

suas parcas forças, reencetamos 
a Do'sa crusalla, a publicação 
do BLOlóDI.'i18TA. 

Ponderosos motivos nos IE'
varam a ｡ｳｾｵｭｩｲ＠ t:LO ｰ･ｾｮ､｡＠

quão temeraria tarefa, pnt a os 
nossos nimios recursos inteHe
ctunes. 

'irva-nos porem de ｅＧｾｊＨｬ｣＠ n 
boa vontade que temOR, tle er
mos algo uteis. 

Um dos motivos qUI:) mais: e
tuamm em nOStiO ｣ｾｰｩｲｩｴｯＬ＠ CO,II
peHindo-nos :t tornarmo no 
honroso qu:\nto arduo ･ｮＨＧＺｬｲｾｯＮ＠
fo i e é preciciamente o milito 
amor que nutrimos )leIa idola
tl'llda terr,L q ue ｮｯｾ＠ \ io ll:lRl'Cr, 
a <lunl, do iutimo d'ulnm, alme
jamos ver desenvolver'ije e pro
gredir. 

A imprensa, -- se ｾｩｳｳ･＠ algu-

res, - - é o m:tlor proplllHol' til) 
ｰｲＨＩｾｲ･ｾ＠ o: e. ｾ＠ ｾ＠ i\::;illl é. n;\o é 
tleml1,ij que nÓH. mo lI) ·ti ｾｩｬｬｬｯｾ＠

ｯｨｲＢｬｲｯｾＬ＠ CllncorralllO' com UIII:) 

PCi[ Ul'nlll:\ pedra IHlr,1 o gr,mde 
edifico. 

ｄＧ･ｾｴＧ｡ｲｴ･＠ o no ｾｯ＠ muito de-
lIIo<'rnt'co Cluh afHalga-,;p con, 
correndo para o B m. S I' . i.;o 
do que ｡ｬＮ￡ｾ＠ mUito se lleve de8-
Y;Ul "CCI'. 

Oullo motivo, de ordem pu-
ｊＧ｡ｭｾｮｴ＠ ｾ･｣ｵｮｴｬＬ｜ｲｩ｡＠ emhoJ'l\,(re
Ip\'em-llO' ｯｾ＠ nO,SOil \l'teranoq 
('01\1' '\ , :1 fl':1 H[U"I.) da ph:-a 
se) ,:o:npellLo-nos:\ ahuwr llag 
no; Ｉｾ＠ ｦＡＧ｡ｱｬｬ［ＮｬｾｩｬＱＱｬＱＭＡ＠ for1;:\s intel
lectllap : - A illju til e g;r,)luit\ 
an.m,vlvers:\O que ｾｾｉｬｬＨｬｲ･＠ tem 
m:llJifest:lllo li imprensa ､ｾｳｴ｡＠

('Illade, contm o no., o Cluh. 
ｄｩＮ［ｾ･ｭＰＳ＠ ￭ｮｪｵｾｴ｡＠ e gratuita 

pr)rqUl',Ht'mpre con\'ld,ltI:\ para 
as no :\. Illollestas fl'stas, ou 
não se tem feito ｲ･ｰｲ･ｾ￩ＧｬｴＮｬｲＬ＠ -
como na ma'or partI' ＨＱＮＱｾ＠ veze . 
- 0\1 q u:\ndo repre \ltada, ao 
lnt;c:ar e.',lõ n08.,:1, ｦ･Ｓｴ｡ｾＬ＠ nem 
se quer procura ｴＱ ［ ｾＭＡ ［ ｭｵｬ｡ｲ＠ a mú 
vontade qllO gratuihl11ente ali
menta contr:\ o \10.130 Clu h. 
( ex - vi das no:i"i,\; tio CO\I\IER
CIO e A 1,!lO,t, 80hrç o baile do 
carna\'lll no Cluh 13l01l,lrll. ) 
ｾ｡ｯ＠ f, 11,1 elllnó; o IIl!:lpeito. li 

Ｈｬｲ･ｶｰｮｾ＠ :10. por IÜO terem e :les 
ｮＨＩ､ｾｏＺｬ＠ colleg:ls li:longeado li 

lIIu 1tO jUdta \'aillallc dos ｵｯＬＬｾｯｳ＠

cOII,oci03, pelo !Uuito eôforço 
que tem dl!'penditlo \Iam o eu I 

grnntleci mpnto do n 
'0 _ .10 

CLI:llamos apenas p.la venla
d ', (leia jUlltre;'l. 

Curando e:clu-ivnmente dos 
ｩｮｴ･ｲ･ｾ＠ e. do rlul. Blondin . Ilão 
sE'I:i pntrp! mto e l'III1 havei q Ul! 

o 131.0. ｕｉｾ｜ＡＡｔＮ｜Ｌ＠ UIIJ.lOU outra vez 
Re occupe. tomo lIupreniO" la
f:Ullen e. do" \111 r s p mate
riaeo; do no '0 ml\.'lj ,.p·o. com o 
<leoa ombro e ilnp3rl'i:l1id:tlle 
de quem !f>m :I 'on dCllcia de 
preotar ｾｴｬｲｶｬｾＧｩｊ＠ " a terr.luatal. 

ｾ＠ ｾ ｄｅ＠

oza. maPorentren 
Il i festaçóes íll<'gria 
passa hoje a ｷＮｾｴ､ｐＮ＠ da
ta que !'yl1lpolisa a f, 

do trabalho - da paz 
li n t ｜ＧＨＧｲｾ｡＠ I, id"al su p re
mo de todos (Is povos. 

Dia a dia vaí se accen
tuando essa aspiração 
ardente da ｨｾｬｬｬ｡ｮｩ､｡､･＠
-a paz I)('lh trabalho 
pacitic? e 0pCl'OZO de to
uas as ｣ｬ｡ｳｳｻＧｾＮ＠

ｾ＠ ella \irá cm tempo 
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breve 
tura l. 

t'm ' ua 
maior con ＧｦＧＡｴｩｳ｡ｾ￣ｯＭ é 
a homem !!flll upr ma 
a todo os que de boa 
vontade t' ac rificam 
pelo b ,01 ('star hum ano. 

E' pr ciso, poi , que 
um por todo auxiliem 
com verdadt'ira fé pela 
con aOTação da harmo
nia universal- o unico 
ideal do grande reforma
dor da .õe' e dos 
R ino - o Christo, ElIe 
o apo tolo convicto e 
apai:\onad em cujo 
grande e lu 
ção não te 
c e nem p 
no mundo. 

Eia ava 
um brado 
ção p 'la d 
､･ｨｯｾ＠

ter rival 

, poi ｾ＠ E 
fee anima

o dia 

Do primrtro anno da 
creaçilo v . os a notI
cia daquelle fatal crime 
- a de oh t.lienc ia 
que o inditoso Adão pra
ticou. 

Como fOr elle rà1z se 
o não comel.lera! ｾｬ ｡ｳＬ＠, 

ｒｌｏｾｉｈｾｉｓｔ＠ \ 

e tara conslImado e nãO 
houve mei( s dc dão e 
e:\ imir da lo ltJa. 

ElltM Dcu , o eu e
v'ro jUil di ·e-Ihe em 
tom amargurado: lão 
te quize'te um moSu
bordinar ti min ha vonta
de; pois jamais o ; te u' 
materiaes olho e poi-
aràoem mim, epagar

m '-ha tri buto com os 
,dT clo do teu coração 
durante o repoll o ou fó
ra d'elle; e de todo os 
teu e forço phy icos 
edificarà e con ervará 
um templo com o qual 
conqui tará a tua re
dempção terrena de um 
deu a quem agÓ1'a te 
captivo. 

Pron llnciada a enten
ça, Deu immergio-se no 
arcano de ua omnipo
t ncia. Em eguida 
flammejante e p a da 
aponta a Adão a porta 
por onde elle e Eva de
vem precipitadamente 
passar. 
. . . . . . . . 
Adão, ell-o alli á ｴｾ＠. , 

na virgem terra, com as 
mão a comprimir a te _ 
ta em e atrever a olhar 
áqu 'lia que temero a o 
e preita, a pobre Eva 

sua co nso rt e e ｩｮｶｯｬｵｩＡｬ ｾ＠

teu·ia au tôra da i1'l'evo-
gavel 'en tença . 

Ei l-o a pen ar no que 
deve 'er o templo e co
mo con. erval-o; e quem 

crá e onde habitarà o 
novo df'us. 

ｾｲｳｴ｡＠ ab tl'acção , en
volto no crt'pu ·culo e no 
dor 'o da frigida ｶ ｩｲ ｡ｾ ￠ｯＬ＠

Adi\o e Eva receberam o 
o' culo de de pedida da
qurlle ille queclvel dia 
que morrera. 

Aquellr anima es que 
até então faziam-lhes as 
delicia , declararam-se 
em bravias féra ; pelos 
ｨｾ＠ mno que ouviam ao 
cair da tarde, tiveram o 
apódo do cantore noti· 
vao-o. Tudo se lhes 
havia mudado; a fe lici
dade.e Ih)' havia e\.tin
tinguido. Era a 'olem
ne hora da apparição do 
novo deu! 
. . . . 

'o dia da entença 
conheceu· c o deu ; ｾｯ＠
emanas depoi foi co

nhecido o templo. 
Com a apparição da

quelle deu, fo i que o 
ｨｏｉｾｬ･ｬＱｬ＠ notou que a in
telhgencia e lhe agitava 
bru call1ent ; sentio ras-
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gill'-se-lhe OS póro e 
banhou-se nos proprio 
hUllIores; que o corpo 
exausto lhe pedia treguas 
e se abrigava nas trin
cheiras do somno. A 
noite e o dia tornaram-se 
o scenario de sua s 
acçõrs. 

E emquanto no homem 
e elTectuava a maravi

lhosa mudança, a terra 
travava eterna batalha 
em qual éra sem pre ven
cida, escalada e revol
vida em todas as direc
ções;asgrandesarTores 
tombavam denudando 
os bo que ; o mar éra 
violado e das suas entra
nha via sahir a sua crea 
ção e o que havia de 
precioso; emfim, tudo o 
que adorna o globo ter
raqueo, não se furtou á 
exploração. 

E'ra o braço humano 
mfatigavel e arrogante 
que exigia da atureza 
os meios da edificação e 
conservação do templo 
impo to pelo Creado!'! 

Era o vigor da protolei, 
á qual, no voar do c
culos, não se negou nem 
se negará nenhum des
cendente de Adão: quer 
elle seja riquissimo, por-

queo 
ra nu , 
e oeste aeto o o de can
çará; quer seja potenta
do, o que nAo o impéde 
de acçAo; quer eja pilU

perrimo, sabio ou ml'S
mo negligentp. Todos, 
todos os individuos da 
especie humana, ('011 -

cientes srdobram á lei e 
a cumprem. 

O templo e o deu fo
ram o sacro lf'gado que 
reoebpram os no '0 

primitivos paes e o con
servaram; e nó. , o fi
lhos somo os seus legí
timos herdeiros. 

Ao templo foi chama
do Homem, porque no 
cora\,ão de:te é que e 
adora ao Omnipotente;e 
ao (\pus dellominaram 
Trabalho. O Trabalho 
é deus porque é imOlor
tal emquanto o mundo o 
for; e o Homem só df'ixa 
de ser seu escravo na 
horaemque secontracta 
com a tumba. 

E por is o, hoje, o 
mundo civilisado rende 
ao Trabalho um preito 
de amor e de gratidão. 

Lag. 1 de Maio de 1905 

S. G. 

ciamo 
deixou 
haile que 

reunida no 
passado foi a 
d il'ectoria a fu 
80 melhorar 

gt'l'al 
H do 
ada a 

divcr-

edificio d" n Clt/h. 
Sabemos q e o Ary 

vice president ,em CXCI'

cicio, J à o/'den u o orça
mento das r pectivas 
despl"zas. 

A ｲ･｡ｬｩｾ｡ａ＠ d'csses 
melhoramento , s e I' á 
motivo para mla i!' , uma 
vez congratlllarmo-no'6 
com os nossos ｾｯｮｳｯ｣ｩｯｳ＠

________ l_ 

VlDAL RAMO' • 'ETTO 

Deste ｴｒｬ･ｮｾ＠ o jovem, que 
por aqui passou em dias do an
DO pasaado, vimos um cnrt.l0 
p08tal em que fazia 'atl mais li
songeirab referencial! ao n08SO 
Club. 

ｾＮ＠

Desvanecidos pét" gentilesR 
de tão distinctojovern daqui en
ｶｩ｡ｭｾｳＭｬｨ･＠ saudosaa aullao;ões . 

, , 
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I'P.I'l'it"H'1 ｰｮＩｾ･ｮｩｴｏ ｬＧｬｬ＠ d.\ :m

n i\ ｐｉＸＮｾｬＧｨｬｮ＠ ｴｾ＠ , 

］］ｾ］］ｲ｟＠

1

- qur pl n h dt"';l·lllpas. 

PPSSilllO 

nou, fo i 
fectuo tl n 
<lia 22 do 

Tivemo 

'iiin1Pntl' 
｡ ｰｬＧｾｩ｜ｲ＠ do 
)0 li 1Il' rei
i11' q uc er
o Ctu\) no 
｡ ｾｳ｡､ｯＺ＠ e, 
lI a('ilO pou

prolonga
,sas ate 31 

2 

I.;tlü. 
occasifiO de 

"er alli 1''''''''''''' 
elite ela s 

tael.! a 
Lagu-

Spn'lOl 

. arejão, Ll 
li \Ialtil 

leU SI' : 

Diua e, ida 

IlJ:dilla ('Li
, Ilita Pire ', 

Gonzaga, 
iro, Etlla, 
lancrllos, 

11l1l1l1:Tt'(\1il'a:-; ';:1 Ida
c!('s no . (\ri 011 ssa e \.
plcndida ft'stêl, ('1\1 li ut' 
foi I1 11 <lIH:a \ el o nos'o 

ncc-pl'Psidentc \I'! Ca

bral, Clll obs('([l1iar os 
cOllvidados c dar l'\.tra
ordinill'ia vida a attra- I 

hente festa. 
--_._----

01105,;0 jovpn e 5ym

patllico ('onsoeio Luis 
Fonspca, f'cstt'jou a 26 
do pa. sado o ｾ･ｬｬ＠ anni
'Ycr:nrio natalkio. 

O Clu\) Blondin en
,'iOll, elll ollicio ao anIl!
,pn,;ariantt' , as suas fe-

l
', !ieit al:ôl's IIs q II a e s o 

• Blundini 'ta» calorosa
mentr associa-se. 

Por occ:t'Wo do Eeu' nnt:lI, 
que pu, ou a ｾｳ＠ do mez que 
hontem findou. á /;I'I,tll ilenho -

.),D. 'Iarco-
IIt:\ DI1I: Cal,r,,1 Ya,eFo.- de 
quem o (,Inh Blond,o tem rece
hido as mlllS capti":'lltes provus 
d(' ti: "11, - CIIYlOU, um 
g:1 )u d hiundll],S 03 um mo
de 'o I imo aeompanh,\do de 
re pelto>o offieio fel clt.lIldo-a 
e" l!lllneando-lhe o n 11ItO apre
ço do '111l' nos é CI edorn, -

Lourei lU 

rolina E\ 
Cabral, , 

nho, Gel 
n. Balh 

A' noite. em fc t.l intllna na 
ca a de residenchl da gr"cio'ô\ 
e Ih0l'lt .. f JI St 1'\ 1(10 \lI oflr o e 

Ilelicio () chá, l.' ou dól p.lla
\'1 U o :)1'. AI\nro C"rue.ro da 
!te Incçjo do cAliJor , e em c-
1ll0CIUI,antes p.lhwn." saudou a 

ｕｉＺＧｴｏｾ＠ ＱＧｬＧｉＺｱｾ｣ｮｴｩｬＨＧｓｮ＠ (\0 eon-
dte que ＱｬＰｾ＠ foi, ｬＢｬ ､ ･ｾＧｾ＼ＺＺ ｜ＨｉｏＬ＠
por n03<\ n z ｴＧｮｙｬ｡ｭｯｾ＠ a Ｘ ｾ＠ ｾﾭ
p,llh,c:l "enhor:t.\ ｡ｾ＠ noosas ef
IÜMiv:lS ｳ｡ｵ､ｈｾＧｯ･ｳＬ＠

ｐ ｮｾｳｮ ｮｵ ﾷ ｮｴＮｯ＠

Virtima dI' llertimw, ellff'rmi
dn(lp" UCCUlllhil):1 ｾＨＩ＠ do pa b:Hlo 
a EXIll'1 l'm. D, ｕ･ｬｬ･｛Ｌｯｾｩ｜＠ Mo
rell':l, pxtrclI1ecida nü'il ､ｾ＠ nos 
.0 ･ｳｦｯｲｾＧｮ､ｯ＠ COIlBOClO J 0:10 Ro
dr:!!ue3 ｾｉｯｲ･ｩｭＮ＠ :1 qucm ｡ＨＬｯｬｾ ｬﾭ

ｰＺｬｉ［ｨ｡ｬｬｬｏｾ＠ 11" ､ｾｲ＠ que abncela 
seu ｣ｯｲ｡ｾＧｦｬｯ＠ de filho extl emosO. 

--------

DE VIAGEM 

Para o Rio de Janeiro, ｯｾ ､ ･＠
yae ('omplplllI' o curso prntlco 
da arte ､ｾｮｴ｡ｲＡＺｴ＠ segUlo pelo va
por Alpxllllllri:l' o nossO pre 
oitle ltl' e comp'\Ilheiô'Q de I'cda
cç:io, Snlom .. o l1:\ COotl' Guerra. 

[,'elü YiageUl. 

COIJ'iOI*('io 

('0111 a gentil senhorita Aut:\ 
(\0 Am:lr:ll f' ｾＺｨﾷＺｴ＠ consorcio u-se 
no dl:1 ｾＡＩ＠ do ＱＱｬ｜ｾ Ｌ＠ 'ldo. o nossO 
cOlpocio Eurico :\hlchado da 
ｒｯｾ｡Ｎ＠

Ao venturoso par desejallos 
uma eterna lua de mel. 

« \ \CTU \LlIHDE » 
pf'nhorados agrade

cemo:,; ao digno prop rie
tario do period ico cujo 
not1l(' enci ma estas li
nha..;, a pontualidade 
com flue nos tpm envia
do os llumeros até hoje 
pnblicados, do refe rido 
periúdic9 . 
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