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ilustram algumas pa,
gi.nas desta nossa edição
comniemorativa gravuras
representando dependendas do cGymnasio Nogueira da Gama», o afamado estabelecimento de
ensino que veio engran
decer esta terra, erguendo
do pó do esquecimento
o nome de Jacareby. o
Não é esta nma homenagem provocada por ba-7naes deveres de cõrtezia; é
um preito sincero, ent1' usiastico, no quaideposi
tamos toda a nossa alma,
porque encarando esse
estabelecimento sob os
multiplos aspectos que
elie suggere, principal
mente sob o ponto de Vista de suas relações com a
cidade, não se pôde dei-

xar de consideral-o como
causa primaria, fàctorprin• çi13a1 do rejvençscimen
to de nossa terra.
O Gnnnasio, quando
não Co iniciador, é o propulsor. de todos os ele• melitQS de prosperidade
de. Jacarel'v. Examinem
>osincredulos, si é que os
lia, a noticia de todas as
nossas assõcciaçes de caridade, de todas as aggremiações de recreio, e ve-'
rãõ sempre nomes que se
prendem ao Gymnasio,
auxiliando-as, material e
ntellectua1rneme, c o rn
abnegação e desinteresse,
• ..propugnando pelo seu
progresso que nada mais
do que o progresso de
-

nossa cidade.

Fazemos Justiça aos filhos deste torrão e aos
que, no incessante batalhar pela vida, nelia moi-

rejam;T e, por isso, não

• nos abalançamos a enumerar
beneficios eco•
nomicos, intellectuaes e
• moraes que Jacarehy tem
•haurido naqueile magestoso templo, porquanto
elies estão na wnsciencia
de todos aquelies que
tem olhos para ver e ouvidos para-ouvir.
E se, por ventura, houvesse uma voz que se erguesse em desfavor do
Cymnasio, ella não seria
porcerto a voz de unia
consciencia pura, o.echo
sonoro do coração que
não conhece o mal, mas
a voz fanhosa e rouquenha do despeito, a trombeta da ingratido que é,
no conceito de um grande escriptor pbrtuguez, a
mais horrenda de todas as
perversões humanas.
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