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REPUBLICA 

BEardeal ií^yeíde 
.fi*.-i'íV.-'-

A nossa legendária, cidade 
tem a honra de hospedar des -
de antes de hontenj, .o emi-
nentiasimo Br. Joaquim Ar-
coverde de Albuquerque C a 
valcante, primeiro Cardeal bra
sileiro e arcebispo do Rio de 
Janeiro. 

O povo det Ytá recebeu con-
dignameute Q^seu illustre com
patriota, hoje revestido dos maia 

Ordenou-se cm 4 de Abril, de 

1*974. 
E m 1877 foi reitor ̂do> Se

minário .de,t01mda».- N o íànnõ 
seguinte, 1878,- foi. nomeado pa
rodio :em Boa Vista*'e Pedra 

Gonçalves, no Recife.*'Em 187$ 
vigário de Sinlbres, no mesmo 

Estado. Foi em £J 8#0,; protes---
aor.e directov do Gymnasio 'de 
Pernambuco. E m 21 de Maio 

de \884, foi agraciado còm 6 
titulo de prelado doméstico da 
Cúria Romana, E m Agosto de 
1885, nomeade conego effectivo 
da catbedial de. Pernambuco. 
E m 9 de Março de l§88, no^ 
meado bispo auxiliar do arco 

inossovalòí* moral e mui natural 

preponderância efficaaissima em fu

turo 'muito próximo nos destinos 
dos povos dg Continente Sul Ame

ricano, cujo ;súl benéfico ..o pro

missor "jíí rebrílha no azul irama-

culado d'ü: Porvir. 

Tal distinceAp tao disputada poT 
todos , os paizes da America JSul, 
Í''V1 
paraqné n òa a conseguissiuaos nAo 

elevados poderes ecclesiasticosj bispado da Bahia, não aCCeitan-
da America do Sul;a população do esse cargo.. E m 1 de Scfeni-
da nossa terra, prestou ardente 
e sincera homenagem ao inc'ito 
prelado, que pelas suas virtu-, 
des molvidaveis, tanto soube se 
elevar perante o inundo catho 
lico, recebendo do S u m m o 

Pontifice a honrosa escolha de 
seu nome parasèiT:o primeiro 
Cardeal da America lat!ina,dis-
tineção, que todos nós sabemos 
era aideiitenténtò^hníbícionàda 

nosso (ontinente. 
U ideal ArCoverde,s rrin~ 

cipe de Santo AUixo, tai em bo.í 
h >ra bianiente escolhido por 

S. Santidade, paru o ele,yado»car; 
go em çue está, honr^indo o Hra : 
hil. porque í5. Eminowcia c uni 

dos mais eméritos prelados hrilfi 
zileiros pelo seu passado'cheio 

de serviços profícuo*'edfórfenid'' 

bro do mesmo anno foi nomea 

do conego prebendado da ca-
thedral de Olinda. E m 2G de 
Junho 3el8#0 foi précoriisado 
. . jti• ~ r , . 

" bispo, de; Ijoya» e sagrado
 J'pelo 

cardeal Rampolln/ não chégífn-* 
otà assuinir o cargo, r-oi ue-' 

pois_noni&ado bispo titiilaH dê 
Argos, na arcliidkcesse .Oorin* 
thqt e. coadjuetor: da diocese dê 
S. Paulo, onde entrou n s II dé 

por varia* nabro^miflád^%<tâ l&eroirodè Í893. A 30 deSe-

tep^bro de 16*94 assumiu o bis** 

• pado, Í«VÍ S>>JWIÍ8 ! e eiiV 1 W'T 
ioi ,promovido"::ÍÍ iiicèbísjfa pái'ã 

a nrchidiooeW^rt^l^^ffffiftSB^ 
méfttéyn 14 de Outubro 'dô aii-

íiÔ^ssaílS^liflC1L^JBa^tíiiWv:Ari-
covVrlíe?' iq! escolhido cardeal 
por nua '"santidade^ tendo' Sua 
Einiiiencia recebido dasv'íii&oü 

íly Pio'.Xj-gj o cJihjlèo cãrdina-
Htos á religião catlíiJicá,' % l li^p 'jW' 4ía 4 de D e / e n ^ 

qual se tez sempi-^Uiü «^P^i&iltiino em./coiwwtóríò.'" , 
iibiiegados apóstolos 

Foi, portanto, muito, expreSj-

pressivaa patriótica e imponeiv 
tistdma recepção que teve^juíí^ 
ra e meieeidamente ejn nossa 

terra, o primeiro Cardeal bra«« 
zileiro, ex-Bispo da Diocese d«ç 
S. laulo.cujo tcnâo Q.EniiiKui7 

cia exiremeec com tspecia.l̂ lî ff 
tineção. 

Não houve cm 'Ytd uiíi à sJ 
nota dissonante para a recepção 

d » eminente brazileiro, digno d^; 
unanime neclnmaçãó dos seus 
'íompati i»t;is. "*' 

\ orno pttrie.uw o admiri'!o'e^ 

da* viitudes ílé.'!'SJ Eminência 
honraoios hoje a nossa pagina 

principal, est;impaiif|q,̂ ise.u re
trato, que signitjca;uiUjt:modesiT 
ta homemigeii) e^prdijq de vd-
neração da redacçno do Repk** 
blica « mais eivada-autoVidadt 

eedesiastica d^^ínt)^:! q der ida 
Pátria. 

oy^-^íí '•: li » M 

— --,,; ,- £; íí! 

D a m o s em segu-^bn^ ptbteí-' 
pães datas da eaiÍNÓni òoclesiast^ 

ti<a do nosso' •eminentí^sum 
ht^pi de : ••• •- ••': 

N,o poinificado de Pio X , 

Joaquiiii -ílVcoveriieiiS o^celrq 
cardeal creàdo; Merry,.dei ( V a % 
e Collesnri foram elevn<l(Ss .ao 

cardinalato ein 1903. no niesnio: 
diáfiiíâftV no começo do actual 

papado. Bw . 

)l Desde antí*8 '!,«, bontem ^^Qnta^ 

Vtíif^ óKtria generosn e hptpita-

lèira de tantos -paujistfls -dlustrep, 

'i liAnrosa pj.^senyA do priin«'irO:G:;nf: 

doai ,/?aG- Am^ricau o e ii|iie -para 

•naior jílom nosétihe tíln) da^ri^i' 

SihiiĤ Çf»•íf>lfe':do 'AiiHC^nas *.ã(> Pra: 

fia1 tia' iinV»?<in̂ a.vasti-lAo <la Á'ih(;ric.i' 

TiHiiajdt-V.Ii^nr,;ria coif«;iri»iíi polo 

S u m m o Bomtitlce t:\o iu>sso idpla-

^radqí^it»Kd viíiu sem duvida, pio-
.'rtr>-.iffr̂ ,,ía*:av.d ,; exuberantemente 

•'. > inut nmv)Vtrn!f> üL,i,p'd t* nnri alta 

Ofil Ifl can "A"»t*r ojcupa a n »írs,i y^tria 
''drí\fl$ p '-i/.̂s 'Ia. AriV:t'Í *ar d«i,S*ll, 

. ' t pi l, «• uojsjiyao coii(|UÍstadKs p< Io 

gaitaram os m*h reiterados esfòr-

,ços junto a Santa Si, do nosso 

dlustre ministro do exterior, snr 

/LrAo.do Rio,Branco que mais u m a 

ves;. pate,pteou as suas altas quali-

.diídes de diplomata, de estadista e 

de patjúota desinteressado sc-mpre 

honrando o nome glorioso de seu 

illustre pae, o velho diplomata, o 
velho ministro do quasi todas as 

pastas do império, o velho presi

dente do conselho, o brasileiro quo 

mais dignificou a Pátria dando, e m 

71 o primeiro passo para a <ri*ande 
obra da emancipaçAó dos escravos 

que, mais tardo veio fazer o h o m e m 

igual ao tomem; 

.As tllandestaÇíVís expontâneas e 

enthusiastas com que foi recebido 

sua Eminência a Cardeal Arcove-

de ao pizar o solo feéundo e be
néfico da Pátria que tanto sabe hon

rar, pelo pòvo„e, pelo governo uni-

dos, e m unia só melodia indescri-

tiyel de aflecto, de verdadeira eon-
'.;'•' *ri l.-.tç, • :•• , -V «•••••: 

sagrado „ nap só veio attestar o 
n.uit.^regQijliecimento ao S^nt > /*a-
Iflr̂ S do Povo brasileiro, pela tAo alta 

:di.3tintçao a elle conferida e por,ter 
encolhido D. Arcoverde o prelado 
dlustre, líütavel pelas suas viitudes 

e ptdos seus 'talentos,'" mais ainda 

;ittestar que embora estando a E -

greja separada do-Estado, os sen

timentos de religião que sã > o apa

nágio de todos os pov.p^, culto.s, ain- . 
da nAo esmoreceraui' nos peitas de 

! fOdos este^ brazileiros qu« ôiíi ex

pansões su^Ume^ dominaisalto en-

ti»usias^^;,^m recebido sua E m i -
nencia coin:todo este carinli ">,

ftleal-

ni\'fôÇ nobye.za qte "tanto êarrícee-

ríiam o povo da terra do Santa 

(li*\iz. *1V ••:.•« n« F-ÍMX- •»•• 
Vdú' também soub-v rece}»^-lot 

E elkí nuimdu atravessou as alas da 

>fnulti'lAó por. entre applausos fre-
tíetif(?ò«' e:cob-rto dov;i'lpreác;q41o s"e 

transfü^inarain É*W coracoes^iu^que1 

,éste pequeno povo ,IÍ^ s,ua {K>b;i;e 

modéstia,,o tAo gra.Mdo como aouel 
• >ÍO 'AI ; ; £;i!i.' ;.' : ; p>- "•'" 

l.'tf de outros pedaços de terra IMM-

moip^op.-s supri'Ui.as:dO(i,J:parox-is:^ 

UMl do r.|̂ |i)HÍasiao .̂ r-ítariini :—'>' 

Viva Sua Eminência t; hil* 

Viv^' a R.digirii)-! • ;i; "-'' • 
/ •'••' '••'? • , . :;••.•• f Í! 

Viva o Brazil ! ' >( • •-. 

DK. I.KOV. io JJ.I; QUEIROZ. 

..•Aftje» de hontom desde p*»lâ  
manha esteve a cidade e m desusa-
a V movimento, . ultimando-se oa 
preparativo^ para a reéepçrto de * 
Sua. Eminência o cardeal brazilei-i 
ror Joaquim Arcoverde. Pelas 
10 horas da manha mais ou menos 
jà se notava as ruas Direita, do 
Gommttrcio e Carmo engalanadiag,-* 
ostentando ura semnumero de ban-
deirolas colloeadas em postes 
multlçprefi. E m frente a estação 
Lferrea, na rna /direita, junto ao .pa-
Jacete da i família Fonseca e jia rua 
do Carmo, foram erguidos bellos 
areos triumphaes, decorados pelo 
pintor snr; Cursio,, tendo, no cimo 

'as armas ,da Republica. No. primei- . 
ro lia-se, o idistico "D. ,Uaquim = 
Arcoverde", no segundo ."& R. E-
Qardinali'he no,ultimo Ytuana .(>- •• 
ms Plaudeds:, .....' 

i-.' 

•J\\* 

•it 

O largo dè.S. Luiz também so 
achava enfeitado, tendo a Gan-hra 
Municipal itrandado fazer alli íd-
guns melhoramentos que muito o 
ehíbel.lezaram. &' 

A "cidade tinha, miifíin u m bello 
aspecto festivo, e por toda a parte 
se percebia, o júbilo' du pov • pela 
chegada de *Suá Eminência e m yi-
SJi'ta a I tú... , 

N ò largo do Jardim foi armado 
tira ou reto muito elegante è limitas 
casas ptrticulues eedíririo*. 1^ 
clubs, grupo eseolãr e eatnará m u 
nicipal hastearam bandeiras 

A s 2,Ii da t).rdé muita gent*\se 
encaminhou pára a estuçiío, aíím 
de assistir ao 6mparque das coin-
missòi-s qua seguirain at.l Mairynk 
c o m o fim de apresentai- boas vin
das c ficompanhar o cardeal a esta 
«idade. '-. 
, E m carro espeiçial ligado ao trem . 

ordinário pai tnauips SIJITS. pVan r -. 
e.isjíD Nardy(iFíl|iO,do jornal «Fede- ,. 
ra.efl.0;»; Fraucellino Cintra pela ir-
juandade^da Boa Morte e repr. s.ea- AV. 
toido O correspond- nte do Estado.; \ 
padre Pedro /•erroud, representaii-r 
do-òCüIlegio do Patrocínio; Sebas-, ...;-...is.rt 
tíàO: L','.ú«í.de [Alin^ida Baenq, r</:- .... r 
preeentando a: ̂ i^iodade dp San- . ^ »m 
tissinio S^^iiOinento;.capitão Fran- ,; ,1 :;;̂ i-• 
çiscOa^; Pereira Mendes, Joaquim 
Gfdvao <» Alberto Gtnnes, repre- ,s 
senta lido o cojnin treio de Ytúv o .: • . < 
íwd-.: vigário :Elizíioi.> áv (j;iraai-go ; , 
Ba r is( prns

;dtsn^;:df(- í> rie.açao C» .;*fBftr«i'l 
tolto; ÍAi8cllO«l MnrtilU, agento ;,..»1:ii.. ';, 
cootuiar italian ;.eui:oml fjowrettço •-, % i .,í 
Xavier ds Almeida Buelio, repre-
igentandot a ttpn^^silo de feetijos, 
di:. Octaviano Pereira M ndesa pr»-
sidente '•' ('-a í ÇOHI^J nhia . Foí^a tf... 
Luz e ̂ prov-doi^tido Asy'o, Marco- ,.. . ..,'\ 
UIIGI Cardoso de.Cüiu^i'90, da ir- ,ui ...; *. 
mandftde de S^t Vi^-cHte .de Paula, ̂ fc-v, 
}é$é ' Antouio ; da <9ilya .^Pinh^iro, :*. r. • 
.orlo. Chih'. União,» .Vtnano, 4í»vlró :Í. OUIÍI 
t\Íkiuiin, dire^toii.do giupo escoUr,,.;*^^, .. 
"dr. Qázarío Molt*', Orõ/íuiüô,,: *»;"-
Carneiro' p»M-0 loro, . Au.r \i\aO d#. .t«« n &ÍÍ 
Aguirrè, pilo (Circulo Cnjtholieo, 
SMinftr 1 do Canipos,, eŝ ii ivâo da po,--
licin. 1'epivsentauido o i|i*l'*ga(ii*j 
A.nt inio Francisco de^Ta-nla L«.*it«',. 
1'j'iiz de 'Cn:nargo P.-nt".ulo, /Vdro 
ii«! Paula L^íte, AntO.iiie P.iyla Lei
te *de Ouiwirgi, [juiz de Prtida L;.i-
•te 'iA"HVunio de\'AlmOida Campos 

* ÍÍJUfc-
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pele lavoura; Jote F- ix de Oli
veira, pela irmandade de Nossa Se
nhora do Rosário; Jesé IlderOnso 
de Camargo, pela irmandade da Or
dem Terceira de S. Franeiaoo;Ben-
jamin Amaral Gurgel, pela Câmara 
Munieipsl, José Rodrigues de Ar-
rsda, secretario da Santa Casa, 
representando o provedor, e os are. 
dr. Oewaldo Geribello, Oscar Cou
to, dr. Nieaeor Penteado, professor 
Chrispim de Oliveira, Fernando 
Portells, Antônio Pires de Oliveira, 
Ròdolpho Melmann e dr. Alberto 
Continho, engenbeiro-ajodante da 
flAroeabana e o representante des
ta falha que também r jpresentava 
o «Correio Paulistano». 

A víaçem eorreu muito bem no-
tando-se a máxima cordealidade 
entre todas as pessoas presentes. 

O trem que eondasia Sua Kmi-
neneia eliegeu a Msvrink «em 
poueca minutos de atraco. 

O povo oceupava a vasta gare 
daqnella estação d« entroncamento 
e ao aproximar-se o eoroboio su
ei rara ao ar algumas girandolas, 
sendo S. Eminência muito aecla-
raado. 
C o m alguns atraso devido a agglo-

meraçAo de gente que esperava 
a bençam de Card» a', em redor do 
earro »epecial, partm o trem para 
esta cidade; recebendo ainda Sua 
Eminência muitas ovoçoes. 

A' p.isaagem do comboio via-ee 
nus i staçbes intermediárias do 
ramal oe Uayrink os habitantes 
dxs iminedie^õ 4, que se desoo-
b< imii * saudavam *Su»; /eminência. 

Quando o trem su aproximava 
de \tú, e« ree de um kilemetro da 
cid d- foi viste por quasi todos 
o-i pas>a^e roa—tendo também des
pertada a attençAo de SÚA Erai-
tteueia a helU illumina^Ao do Col-
legie do Patrocínio, feita d* lara-
padai deetriaas, formando a pala
vra S A L V E «m letrao de grande 
tamanho. Este espectaeulo impres-
eionou «gradavelmcnte a todos da 
e 'initiva. 

Ha rua Se<'eeab:i, também, a 
paisagem do trem, foram queima
das muitas girandolas e baterias, 
que annaneiaram a aproxiinayAo do 
oomb< i , notaidb-i», «Inlli, o bello 
«ffeno que produzia a illuminacfto 
da cidade, em sua maior parte le -
Ca de lâmpadas eleetricas. 

A' chegada em Ytú, quando o 
C O H O O I O cortava as varinj ntas,nas 
proximidades da estação, o povo em 
grupo, lerantava delirantes vivas á 
JS ia Eminência. 

Nào á possivel descrever O en-
thusiusmo s« • dominou o povo de 
rtú, 4 entrada do trem na gare 
desta cid»d> . 

A o som dA* hy tm « nacional e 
d) Poi.tilî r, iXettUtadoi pelas 
Jianda* de musica "João Narciso" 
"30 • > Outubro" e dos aluinnos 
do Collegio S. LUÍS, e no eatrugir 
de inouraerus battria» e girandolas, 
H giMide massa popular, calculada 
e m m o * de tu s mil pessoas, qu-
onebia a esteçlo prttromp**u em t'e* 
Jirances aüelam.iço -s a Sua Euii-
lieneie que deseeú do carro, con-
dusido pela rafto de nosso talen
toso coiJega Amadeu Amaral, do 

roo, Valerio Vieira, dr. José Vi 

cente e filho, padre José* Ar*» 

thur d© Moura, Aflonso Ani-

brcoio, monsenhor Moura Gui-

mnnhít no largo da Mat.i/, se>* 

pombos correio, ereoulos do sr 

capít.lo Pedro jfodrigues da (!©s* 

ta Doria, de Piracicaba, os quaes 

marâes, conego Luiz Conzaga, .'levaram áquella cidade um au 

eav.Virgiaio Marcondes Pereira, 

genti!-homem da Côite, A m a 

deu Amaral e Francisco Rei-

mfto, do «Sfto Paulo», dr. José 

Pereira de Sousa Barro» qn» 

•e encorporou á «omitiva em 

Mayrink, e uma com missão de 

seisalumnoo do CollegioS. Luiz, 

acompanhada do rottor, padre 

Manoel fiabino de Carvalho que 

foi a b. Paulo ame de cumpri

mentar e acompanhar s. era. a 

esta cidade. 

E' impoesivel darmo§ a lista 

dos nom?s de todas as pessoa* 

qae vieram assistir aa—festar o> 

vários pomos do Estado e da 

«apitai, pois os boteis aehnm-se 

repletos de hospedes, no Colle-

gio S. Luii tem-se hoapedado 

muita gente assim em canas par
ticular**. 

Hontem continuou a cidade 

em festas, ostentando a orna

mentação e embandeiraaiento, 

que continaarfto hoje. 

No Collegio foram reaüsadas 

as vésperas solenne* sendo e,e 

lebrante o arcipre ti Ezequia* 

ualvfte da Fontoura. 

A.egreja ueha se de*Iumbran-

temente enfeitada. 

A concorrência de povo foi 

tographo com a assignatura de 

S. Hminencia. 

Na estaçfto, por oecasi&o da 

chegada de s. cm. os batedores 

de carteiras, que sempre procu

ram as ngglomernçôe* do pove 

para o serviço, mudaram para 

os seus bolços uma certa quan

tia que o sr. José A. Süva Pi

nheiro trasia coiiwigo. 

Que sirva de aviso. 

da Câmara e do povo o sr. dr.s União Catholiea dêSmnto Agos-1 O cr. Eugênio Pinto d;i F n-

LUÍE Marinho de Aaevedo. \tinho, conego "dr. Pereira Bar- seea soltou hoje, íts Ifl h ra* da 
A saída da estaçflo, quando Sus | ii.i„-i_ tr;.»„. J„ r _/ w u* _. i.„ i. n . 

Binineiicia appareeeu ao povo que 
se aehava no largo, novas accla-
raaçòes echoaram eom delirante 
entnusiasmo. 
As filhas de liaria, unifbrmisadas 

de branco atiraram biaçadas de 
flores sobre a eabeça de Sua Emi
nência que passou por ellas aben-
çoando-ai. 
Todas as classes sociaes estavam 

representadas, notando-se a pre
sença das figurai mais respeitáveis 
da nossa s cíedade. 

Quasi todos os membros da Ga
mara Municipal, os intendentes, o 
delegado de policia e todas as 
associae.&es eatholicas locaes, que 
nflo sao poacas, estiveram na gare 
para prestar homenagem ao Car
deal brasileiro. 
Formou-se um mponente pres-

tito que tíeou assim organisado : 
Todos os alumnos.do f?oílegio Silo 
Luiz, Filhas d» Maria, vestidas de 
branco; zaladores, xelndoras, da
mas de caridade, irmAos de Sao 
Vicente de Paula, Circulo Catholi-
no, Liga da Boa Imprensa, irman-
dades de S. Franciscé, Santismiuo 
menino* e meninas «io catheeismo 
e coraraunhao Keparadora, suguiu-
do-Se enorme inaŝ a de povo. • * 

No trajecto peUs ruas do 
Commereio, largo do B>m Jesus, 
até a matriz Sua Emiaencia repe
tidas veaes viu-se acercado de se
nhoras e senhontas que o cobriam 
de flores. 

A illuminaçft o da eidáde, quer 
publica, quer particular, era ma
gnífica. 
San Eminência sempre precedi

do de grande massa de povo que 
o victoriavj», entrou na matria 
abençoando o povo. 

Apòi ter feito uma ligeira or**-
yAo era frente do altar icór, Sua 

fliYcrsücs 

>§ resto. 
crianças í:j 

Eminência falou Visivelmente com- extraordinária, sendo .quasi irn-
movido, agradecendo «o poro « ( 1 • . ^il_rll;t. a * . _ 
raamt eta^Ao que recebia» posaiv»l conseguir entrar na 

Sua Eminência disse que Ytú e* | «5fX>*0Jst 
Ro.UR de S. Paulo' r rogou o padre André Fialho, 
E m segui ia á bdiiçam ae povo que prendeu por muito tempo a 

Sua Eminência tomou lugar em 
landau que o transportou ao CoUc-
gio 8»L ií sempre era meio de de
lirantes a.*clau>ae,òes populares e 
acompanhado de ti\ s bandas de 
mnsica. 

Até alta hora da noite conti
nuou o transito de povo pelas ruas 
em alegres grupos, apreciand > a 
illumuiayao; 

NAo podia ser mais significati
va a impoB nte lajintfestHyAe do 
povo ytuan > ao seu illustre patrí
cio, tAo altamente di.tmcuido uor 
Pio X . * 

O povo de Ytú soube o uuprir 
o seu dever com arl at • p t iotisme. 

S:\o /'ttultM 

Sua Eminência eom grande di'" 
tic ildade | ô le eheger ÜO g^^u^o »íj» 
estâ A*», Ul era a ag^lomer»ç^> de 
poro que o rodeavn, «mbargundo 
lhe os passos. Ain faluu em nomo í^üvu, Aecicio Winther. uel 

NOTAS AVULSAS 
Acompanhando •. em. che

garam a enti cidade as seguin
tes nes OUN' conego Eugênio 

Dias Leite, conego José* Rodri

gues de Oliveira, dr. Antônio 

.AYmidu, iet)rerentuido a Admi

nistração da Sorocaba na, mon

senhor Ca nillo PaMmilacqua, 

frei Eer.ü rdin » de L ivale, pa

dre André Fialho í*. I., monsv 

iihor Benedçto de .Suza, Juod 

[>eia J 

attençAo dos Heis. 

Hoje houve alvorada jeli 

banda dos alumnoa, e áa rj t 

meia horas foi ivsada missa e o m 

motetes. A*s 10 horas houve 

missa Pontificai por ana E m i 

nência, sendo grande a conour 

rencia de fieis que a ansiar iram. 

Orou brilhantemente mous»-

nhor Macedo (Vsta. 

A*H 4 e meia horas da tardo 

grandiosa procissão percorrerá 

as priaeipaes ruas «Ia cidade, 

fazendo o panegyrieo de 3. Luiz 

o revmo. arcipiaste Ezeqnias 

GalvA*» da F o i touro, 

A ^groja estará bellamentt* 

enfeitada o a i)Iuminaç:\o sern 

deslumbrante, feita de mais de 

mil velas «ei . h)*» e 4 8 lâm

padas belgos. 

ÁmanSft hav ivt n Oollogú* 

u m i e«»p)íMidida sessílo liiierar a, 

v*ujo p r o g r a m m a já íoi public*--

tlo. 
Ií* orador o illu^trado sr. dr. 

jrasilio M:fc"*h ido. 

CIRCO PROGRhSM) 

Hoje temos um esplendido 

espectacolo infantil, ás 1 1/2 h 

ias da tard^ no Circo \ rot 

festa dedicada ás 

Ytó. 
A' noite haverá outra fune<,aAo 

C o m u m jir<igramma variado. 

RINK VTÜANO 
N o rink teremos duas alegres 

»o festivas seseOes, á tarde e á 

noite, eus horas do eostume. 

»—n — 
Visjt:iram-no« O.H snrs:. A m a 

deu Amaral nosso distinoto 
«sollega do <Sto Punlo», dr. 
Miistiel Pereira de Souza Bar* 
róa, jui» de direito de Bnro-
caba, trnrnle coronel OI«-
gariode Arruda Amaral, chefe 
do seuç-Ao da repartição de 
Kit.iistica do Estudo, JoAo Pr 
lis Germano, Ismael Clara 

8oires de Souza, Antônio de 
Araújo Novaes, proíetmr Joa^ 
q̂ iira Miguel Dutra, e Eugcnio 

Pinto da Konseeii, de IMraci-
eaha. 

E.ttá na cidade o sr. Jo* 
venal Pacheco, do -Jor&al do 
Co.umercioa, do Rio. 

Terminaram hontem as te
ria •; tio foro. 

P4LLECIMBNTO 

Ni\ dia 28 do (lassado, falle-
cou nesta oidnde o noiio eon 

Urrninen capitão Joaquim Elias 
Gaívflo de Itarros, aos seten
ta annos de edade. 

Na modesta profitAlo de 
cirurgião dentista, n&u só pe-

Ia su . iam fia como pelos *ouo 
próprios mereciuieutos, con-

^eguio frargear estima ress 
peitosa ua sociedade e m que 
vivia. 

IVopagandista republioano 
loi tempos em que a profis
são de fé política era u m a 
nwneira do ser do pfttriotf* 
no, morreu eeuj qtie tivesse 
falseado aos seus princípios 
' servindo de exempl» d*̂  
aobres» de curac er. 

Paz á sua aluía. 
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Ri.FutíLLCÀ 

Secçâo livre 
ÜE^iyiDtüA 

Manoel Alves dos Reis e 
família, retirando-se de m u 
dança, desta cidade. ,para a 
de Jnndiuhy, e uã) tendo o 
necessário tempo para se 
despedirem das pess ias de 
sua amisade. o fa/em por 
este meio. olíerecendo alii os 
seus prestimos. 

Ytü, 28 de J.iüho de 1906. 
2 - 1 

será elev do a -'10 •/• no css • 
de execução judicial, de ac 
rordo com o artigo 38 da lei 
n. 107 de 26\le Dezembro de 
1094. 
E, para que chegue -io co-

nln-cimento de Iodos os inte
ressa los c não possam a'leg ir 
iiznoianri* lavrei o presente 
edil d para ser publirado pela 
impren>a na firma d i lei. 

Cnllrctoria Munieipal deYlü 
em m de Minho de 1900 

O Collelor MuuiHprd -
Vicente de Campos 

IMPOSTO DE lNhl -TRIA E 

Nlt)Fi3sO&> uKri;ui:\TTK AO 
, 2o <I;MESTBE 

D e ordem do Cidadão In
tendente deFinanças, faço si^ 
ber aos contribuintes de im
posto de «lndustiii e l rufiv 

( ões» estabelecidos .íesl t eida
v 

de emunicípio, quererão con
siderados' sujeitos ao referido" 
imposto, todos aqnelles quo d*» 
dia Io de iulho e m diante es 
tiverem c o m os seus neguei 
os abertos, devendo, portanto, 

os- que pretender m d ixir o 
t-X^fCÍcio de il.UilNÍiiy o j r.o-
fí>sões f-churem st u - or.-iho. 
ieci.nentos a*é o ti ia lítf t.o 
cor'*enfe mez, c .muiimicau^o 
A Secietana da Cínnara Muni 
cip i!. F, para que 11 1 gtft?m 
allegue iguoiiwicia liiz-se o 
presente avizo pela in pi*, hfá. 

YlU, 27 uV jjr h . (íe ítf)^. 

7\ Mm 
Secretnio da Ca nara. 

Dr. Leoncio de Queiroz 
MI-DICO—L.r^o da Matriz h, 14. 

Capitão Joaquim Euas J 
f*3lváo de Barros 

Anna Theieza doj 
Amaral Barros,viu ' 
va e os irmãos e 
mais parentes do 
Mleciclo CAPITÃO 
JO\QCIV1 ELIAS l»B 
BARROS,convidam 

ás pes oas i'e sw\ am s«de a 
assistirem a missa de 7'. dia 
que será celebrada, qunrti 
feira, 4 de Julno, ás 8 horas 
rta e,gieja d» ni;itr;z, a^rade^ 
C M M I O as pessoas qu compa* 
receiem a esse acto e Dom 
nsiím aqüetlas qtie tivriuni a 
ra:idade de acompauíiar os 
rost >s mortaes ao cemitério 
muni pai. 

ETÁ MESMOT | 
) i ste a chegar H O V O 

e superior arroz da ler-
I'ÍI. no "Armazém do Coimb*'' 

IMPOSTO SOBRE CAFEEIROS 
O Cidadão Hermogenes Brenka Ribeiro, Inten lente fie Obras Cúbicas e Finanras da 
Câmara Municipal desta cidade de Yiü, na forma da lei. ele. 

Faço saber q'ie está co.ieluido o lan ; nnenro do imp isto sobre cafeeiros í>ara o corrente 
exercício corno abaixo se vê: fica, portanto, m ireado o p azo de 3 > Ias. u «'nntar da dati 
da publicação deste ,>ara recl im tço ;<> e fin i > e-we pr*55i será o m *s na úi .ç t n jnt » ju'ga 
do hom para o effeito de proceder se a colmuiea du alludid o imp >sto. li, para que ning je s 
allegue ignorância se publica o premeu o \\>.[i inirjisi m í V i m l i lei Ycú II le junh i 
de 1906 E i , LYanci co Pereira .Mendes Primo, secretario d a C i n a r a , que o escrevi; 

Jfennofjenes Brenha Ribeiro 

EDITAES 
Oollectotia Municipal 

O Por̂ ect»»r da* rendas 
M*:nícipaes. abaixo nssignado, 
hz publica <p e, nesta repar
tição * stá M> recebendo a 
bocea do cofre n imposto de 
agu' e m dom*cilio correspon^ 
dente ao â\ trimestre, qne 
findou se a 30 d i raez próxi
m o passado. 

E, para v̂ ne chaguo ao co« 
nli cimento <le todos fazsso 
o presente edital para ser 
publicado pela imprensa ION 
cal. 

Collectoria Municipal do 
Yiü, e m I-. de Junho de 19 Í G 

O <>Mect >r Municipal 
Vfèknth dr Campos 

imposto de &ndustrj* e 
profissões do ê , Scmesti e 

De ordem do Cidadão In
tendente de Finanças da Ca 
nina Municipal desta cidade 
de Ylú. Faço public • que no^ 
dias úteis (Í<* 1-. a 3i dr, Ju 
lho p'o\imo futuro se fará na 
Colleeloría Municipal, á bre* 
ca do cofre, o recebimento de 
impostos de "Industria c 
Prolissõis" pelo 2*. Semestre 
sem «Malta até aquella data. 
Findo esse prazo o ircebi ! 

menfò será fuiU> acereseido 
com a mulla de 20 */* sobie 
a importância a pa^ar qne, 

oràem 
N o m e s dos lavradores (Lafieiros XlltJlOâtt) 

20 
Tofaí 

101 
102 
103 
1'i 
10. 
H)f) 
107 
los 
100 
110 
111 
112 
113 
114 
1ÍS 
116 
117 
118 
119 
12') 
121 

in 
123 
Uí 
125 
126 
127 
128 
129 
1 * > 
131 
132 
133 
1S» 
135 
136 
137 
138 
139 
HO 

m 
\4 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 

Ângelo de Arruda Mjrae» 
Ângelo Cosia 
Jofto de Oliveira Casso 
Mootovani Floriano 
Marcizo Bueno 
Boni (<io\ anui 
l>. Anna Jo quina da Silveira 
bVruaudo Cosia 
Bertojasi Ângelo 
Kscopel Jnâo 
llemig;o OeMavechia 
Luiz Caatellete 
Sertorio CHetaim 
('aslellete Carlos 
Z ichaiias Eliséu 
Elisêo Brunelli 
Affonso Rodrigues de Arrudç 
Victoric Costa 
Joaquim Fru t 
Joào Melchiori 
Joaquim da Silveira L*ite 
Domingos Ga»bim 
Joaíjuim Rodrigues do Almeida 
Salvador Rodr guea de Moraes 
Jacomo Tedesco 
Anteuto Fulande 
João (M Alexandre de Almeida 
José Pruit 
^Eleotero do NHSeiinenfo 
1 Dtmingos Co raça 
D. Gabriella da Silveira Moraes 
Domingos Peixoto 
Benediclo Jacomo 
Guarnieri Ruiico 
Benedicto Luiz Pereira 
José Leite de (-amargo 
Bortolo Similo 
Culos Victor no 
Cmarim Bruni 
Oasteilo Lui 
Felisbeit > Vaccari 
Miüioe! Rodrigues du Silveira 
C.issemno Pereira* 
B yanelli Antônio 
R cieri Bergainini 
Craci-no Bergainini 
•losé Trabüqn ni 
Brici & IrinSi 
Pedro 
M xjmo Vacaii & Irmão 
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7 000 
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7 5 00 
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7 S011 
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í 000 
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0 750 

6 75o 
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t th » 
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2 00 
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J. 5oo 
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