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ÀB7ZE LSflE 

(RECITATIVO) 

Antonio Ramos, Costa Braga, Nuncio, 
João Cafuncho, João Ferra; Cordeiro; 
Pascoal Marreili, João Fabiano, Chagas, 
Vital de Almeida, Adarnastor, Ribeiro. 

Benevenuto Coelho, Ludgero, Elias, 
Raphaei Thobias, Robertinho, Ortiz; 
Bento Tocaio, Brasilino Freire, 
Claudino Camara, Juvenal, Zé Luiz. 

Joaquim de Andrade,LuthigardesVianna, 
Nhonho Sant'Anna, C achuté, Veli oso; 
Nestor Medeiros, Vieira Lima, Affonso, 
Zcno Palmeira, Nicóláu, Pedroso. 

Domingos Coelho, Barnabé, Zé,  João, 
Vicente Jordão, Marianinho, fico; 
José Maria, Joaquim Lopes, Méga, 
João Leite, Cindido e... o Pé de Mico. 

O Tempo 

1' 

Como mais de uma vez   ruinoso, e ante hygienico 
tivemos opportunidade dee carunchoso edificio, do-
dizer, aquelie velho asa- loroso e triste ecarneo lan-
rão, falto de ar e de luz e çado contra os foros de 
onde não podiam ser ob- civilisada e progressista que 
servados os mais comesi- sempre gosou esta cidade, 
nhos preceitos da hygiene, vai dentro em pouco ser 
cujas escalavradas e desa- reconstruido! 
prumadas parede3 amea- Ao registrarmos tão grata 
çam ruir, desabar a todo nova, jubilosos, apresenta-
instante, si cadeia se lhe mos as melhores profalças 
quer chamar, não passa ao exmo. sr. coronel Car-
de uma cadeia tumulo ou los Porto, por mais esta 
autes antecamara damorte, Victoria colhida, por mais 
que recolhe, presos, h o- este melhoramento que pres-
mens ainda moços, fortes, ta a Jacarehy! 
robustos e vigorosos, para, 
depois de alguns meses, sol 
tal os, prematuramente ve 
lhos, doentios,alquebrados 
verdadeiros cadaveres am 
bulantes! 

Em uma das noites 
passadas, illudindo á vi-. 
gilancia dos guardas no-

Mas, felizmente, esse cturnos, alguns selvagens 

EMENDA APROVADA 

Pelo exmo. sr. curonel 
Carlos Porto, prestigioso 
chefe político local  muito 
dignç representante deste 
município no congresso 
estadual, em sessão do dia 
28 do passado, quando 
em 2.' discussão o pro-
jecto de orçamento para o 
exercício seguinte, foi apre-
sentada uma emenda, que 
foi approvada, consignan-
do no referido orçamento 
a verba de 30:000$000 
para a reconstrucção da 
cadeia desta cidade. 

Discutindo todas as 
emendas que na mesma 
sessão foram, apresentadas 
por diversos .,deputados, 
em relação a esta assi-
gnada pelo exmo. sr. 
coronel Carlos Porto,assirn 
se manifestou o sr.  ân 
Herculano de Fretas, leci-
der da Camara: « A com-
missão sensibilisou-se de-
ante das evidentes aliega 
ções do illustre auctordesta 
emenda que, em nome dos 
encarcerados, sujeitos aos 
rigores e intemperies do 
tempo, e ameaçados com 
a ruma do predio, reclama 
a reconstrucção do predio. 

Nestas condições dá o 
seu voto á emenda, man - 
dando co,mprehen'der na 
verba de obraspublicas em 
geral a' quantia de trinta 
c*'tos de réis para a re-
conTstrucção da cadeia de 
Jacarehy.» 
Ainda bem! Até que 

finalmente vão desappare - 
cer os serios e grandes in-
convenientes daquelie in-
fecto, imrnundoe carcomi-
do pardieiro da rua Muni-
cipal, tão desacertadamen - 
te occupado para cadeia, 
e de cujas pessiinas prisões 
tantos etantos infelizes tem 
saído com o sangue enve-
nenado, com a saudegran-
demente prejudicada! 

Vai, emfim, ser satisfei-
ta uma das mais justas e 
procedentes das nossas con-
stantes aspirações de povo 
civilisado e verdadeiramen-
te humariitario!  

hrutaes penetraram em 
dependencias do ((Gy-
mnasio Nogueira da Ga-
ma)), o mais importante 
elemento de nosso pro-
gresso moral, intellectual 
e material e realizarnm 
tropelias de uma malva-
dez indzivel. 

Quebraram vehiculos, 
arrancaram tijolos de 
obras começadas, inutili-
zaram apparelhos do ma-
gnifico parque de gymnas-
tica, etc. 

Como 'nada conduzi-
ram e não tentaram en-
trar em nenhum dos pa-
vilhões do estabelecimen-
to, deve-se acreditar que 
o movei desse vandalismo 
não foi o roubo e sim 
uma inqualificavel perver-
sidade digna dos mais for-
tes protestos, da mais se-
vera inquirição e da mais 
energica represalia. 

—Uma profanação !! 

Conta a Historia que 
Balthazar, o ultimo rei de 
Babylonia, profanando 
em um festim os vasos sa-
grados, vira desenhar-se em 
letras luminosas, em uma 
das paredes da saila, as trs 
fatidicas e enigmaticas pa-
lavras: 

Mané-- Thecei—Pharês! 
O facto estupendo e me-

xplicavel impressionou ao 
rei e o mysterio devia 
ser desvendado. 

ChXmado o propbeta 
Daniel, este prognosticou 
ao rei profanador sua pro-
xima punição.., e morte. 

Defacto,na mesma noi-
te do festim, Cyro o va-
lente persa, tendo desvia-
do o curso do rio- Eu' 
phrates e pas:ando com 
seus soldados pelo secco 
thalweg do rio tradicional, 
veio bater às portas dá 
cidade pervertida, desba- 
ratou o reino e Babylonia 
escrava era anexada ao im-
pero dos Persas. 

Aprendamos na histo-
ria, a grande ensinadora da 
posteridade. 

VANDALISMO 


