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Fundado em 1907Collegio Povoense
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Edificio expressamente construido para este fim, satisfazendo a todas
as prescripQôes da hygiene escolar.
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objectos d'escriptorio.
No anno findo nenhum alumno do collegio ficou reprovado nem espe-

rado, 39 approvacôes com 9 distinccôes.

0 Lyceu Nacional, está installado no edificio do collegio.
Lecciona instruccão primaria, curso geral dos lyceus e curso commer-

cial.

Estabelecimento modelar, optima installaQão, clima maritimo salu-
berrimo.

Offerece, pois, aos alumnos todas as vantagens e commodidades.

0 Dĩrector,

P.e ManoelR. Pontes.
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y Tropheus de guerra francezesj
Bandeiras tomadas aos allemáes nas ultimas batalhas e que foram depositadas no Museu dos Invalidos
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p^ OI de sobresalfo consfante o de-

I curso dos sete dias passados. Já
o espectro da guerra viera rocar pelas
portas das casas portuguezas, e a tal

visifa, muitos rostos de mães e espo-

zas se regaram de lagrimas.
Mas quiz Deus que ella não vies-

se desacompanhada e a discordia en-

tre irmãos logo lhe seguiu as passa-

das. Ambos se assentaram na ferra

porfugueza e parece que nossos olhos

contemplarão o duro quadro e nossos

coracôes sentirão a dupla dôr de si-

multaneamenfe verem partir compatrio-
tas, uns para a carnificina macabra das

batalhas. outros para o torvo e mortal

isolamento dos degredos.
Não sabemos o que lucrará o paiz

com uma e outra coisa— se lucro é o

sacrificio de vida e bens, inutilmente

gastos e inutilmente feito...

Cada vez mais propende o nosso

espirifo a convencer-se da geral insa-

nia, e a esfabelecer quasi como axio-

ma, que um negro fado encaminha a

nacão para a desgraga.
Retiremos d ella o pensamenfo pa-

ra que alfim não se torne obsessão

aquillo que por emquanto apenas se

apresenta como um presagio funesto.

Foi este o doloroso aspecfo da se-

mana finda e o torvo quadro que nos

offereceu seria d aquelles que fazem

verter lagrimas, se acaso o sr. Cabrei-

ra não tivesse a feliz ideia de crear em

Portugal uma phalange de infellectuaes

encyclopedicos que pretende nada mais

nada menos que lancar olympico o seu

anathema por sobre as frontes dos Wundf, dos

Rônfgen e até d aquelle Heckel que os mesmos

encyclopedicos intellectuaes cognominaram duran-

te um largo periodo de fetichismo,— o pontifice de

Iena...

Esta phalange que usa a formidolosa taboleta

de liga Anfi-Germanica publicou um manifesfo—

documento representafivo de quanto vale a for^a
coordenada na tal liga.

0 sr. Magalhães Lima e o sr. Cabreira com

as palavras justica e verdade, em lettra grande

escriptas, julgaram por certo

assaralhopar os sabios illusfres

d Alem Rheno que commetferam

o imperdoavel crime de não

procurarem obfer para as estantes dos seus

gabinetes, os discursos do loiro tribuno e os

calculos inconfundiveis do horrivel adversario

da lei de confribuicão predial elaborada pelo
sr. Affonso Costa.

Para honra e limpeza da nossa mentalida-

de, nôs prefeririamos que semelhante manifes-

fo não tivesse apparecido, com chancella de

uma Academia de Sciencias, em lettra redon-

da. Porque é na verdade algo ridiculo vêr o

sr. Magalhães Lima declarar irradiado do ce-

naculo dos sabios— que elle nunca frequen-
tou— chimicos illustres, litteratos, philosophos,
naturalistas, da velha Germania, em nome da

Verdade e da Justi<;a ou ouvir o sr. Cabreira

a discrefear sobre a cultura scientifica da Al-

lemanha...

Demais... de nada valem contra a reali-

dade dos factos horrendos que se vão desen-

rolando esfes manifestos intellectuaes, e talvez

seja detrahir nos meritos e cathegoria scientifi-

cos d um Sudermann, d um Hauptman, d um

Stuck ou d um Boutroux, reduzi-los todos os

cerebros numero 75 e numero 42.

Que terão que vêr, por exemplo, os raios

X descobertos por Rontgen. com as patranhas
das agencias Havas e Wolf? Que relagão ha-

verá entre o monismo de Heckel e o bombar-

deamento de Arras ou de Lovaina? Em que

grau contribuirá para a victoria a affirmacão

de que Termonde não foi arrazada, feita por

Schmoller, ou a de que sir Grey não é res-

ponsavel pelo desencadeamenfo do conflicto

europeu, feita por Bergson, se os factos as

desmenfem?

Não! Deixemos os sabios nas suas esphe-
ras superiores. A mobilisa^ão de sabios, feita

pela mesma forma que se mobilisam soldados,

com o inferior fim de desmentir atoardas e de

chamar barbaro ao inimigo, sô prejudica, em-

pana e ridicularisa o proprio valor da sciencia...

F. V.
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guerra comeca tambem a ser ex-

plorada sob o ponto de vista

litferario. Heroismos, horrores,
anciedades, desgracas, humilhacôes e tragedias, todos os sentimen-

tos emfim que agitam as almas em lucta, no meio d'esse scenario

macabro, velado pelo fumo. animado pelos gritos e pelos queixu-
mes. accendem a inspiracão e a phantasia dos novellistas, incapazes
de desbulharem a tragedia intima d'uma alma mas sempre promptos
a explorarem a phantasia ingenua do grande publico, com especfa-
culosas sensacôes.

Duas boas duzias de romances da guerra, vão agitar esta sema-

na ainda, a simplicidade confiada das boas almas, velar de pesa-
dellos os serôes franquillos, accender illusôes na cabeca imaginosa
das raparigas e despertar recordacôes longinquas, no coracão tran-

quillo dos velhos.

Monsenhor Geremia Bonomelli

(Bispo de Cremona)

Nasceu em 22 de setembro de 1831 e falleceu em 3 d'agosto de 1914.

Foi preconisado bispo de Cremona no consisforio de 28 d oufubro dc 1867 por S.

S. Pio IX e sagrado a 26 de novembro de 1871 na calhedral

de Brescia dando entrada solemne na diocese em 8 de dezembro dc 1871.

Eu conheco o genero d estes livrecos, falhos d arte, um pouco

mais cuidados que os telegrammas dos jornaes, mas descosidos,

sem sentimento e sem côr. feitos sempre á la diable, de recortes

das chronicas, zurzidas inverosimilmente. a um caso piégas d amor,

com a sua tradiccional noiva sacrificada e o seu romanfico noivo

morrendo a beijar o refrato amado n'alguma trincheira distante. E
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em volta d esta pieguice sentimental muita ba-

talha, muita fome. muita bravura, e muitas pa-

ginas ocas de philosophia barata. á mistura dc

muita barbaridade estrategica.
Não quero dizer com isto que a guerra,

com as mil tragedias intimas que provoca, os

innumeros dramas que faz desenrollar, não seja
o motivo aproveitavel para uma obra interes-

sante, para um estudo mesmo surprehendente,
do sentimenfo humano. Mas o que é certo, afi-

nal, é que não são essas obras, a que pitto-
rescamente se pode chamar a indusfria da emo-

gão. que realisam esse interessante objectivo.
Todos os dias os jornaes, nos trazem noti-

cias de infensissimos dramas, desenrollados nas

trincheiras e nos hospifaes, mas tão subtis, tão

delicados na sua simplicidade amargurante, que

Mas os livros. quc ainda esta semana vão

apparecer, não terão a delicadeza de recolher

este doloroso detalhe, porque os seus auctores

independente o talento que revelarem, não são

poetas, cantando o sentimento, porque sao

muito simplesmente escrevinhadores ousados

industrialisando grosseiramente as sensacôes.

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

ErrRida de N. Senhora da

Franqtieipa
000

Ao sul da villa de Barcellos. cerca dc meia

legua distante d'ella, fica o monte da Franquei-

BARCELLOS—Ermida da Nossa Senhora da Franqueira

quasi passam indifferentes por entre o noficiario
q

d um novo petardo destruidor ou d uma avan-

gada ruidosa. Ainda hontem o Mafin, relafava

já com um certo enternecimento o caso dolo-

roso c bello, d aquelle moco bretão, ferido em

Reims, uma das mãos decepadas em Amiens,

e que n um hospital de Biarrifz soffria a maior

dôr da sua vida, confessando á noiva, que com

os dedos que a granada estilhacara, fora tam-

bem a allianca que ella lhe dera no dia feliz

eni que as suas boccas se juntaram no primeiro

beijo d amor.

Que admiravel poesia contem este pequeno

drama infimo.
O

ra, que é um dos mais elevados que a circum-

dam. No seu cume exisfe a ermida dc N. S.

da Franqueira, de cujo adro sc avista um lon-

go valle que se esfende desde as faldas do Ge-

rez e Terras dc Bouro alé as praias do

Occeano.

O auctor da Chronica da provincia da So-

ledade, atfribue a fundacão primiliva d esta er-

mida, ao grande Egas Moniz, aio do 1." Rei

de Portugal, D. Afîonso Henriques, quando a es-

te principe assistira no casfello de Faria, sendo

ainda infante. Mas o auctor da Nobi/iarchia

Porfugueza. sômente attribue a Egas Moniz a

fundagão da Capella-môr, e não o corpo da
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egreja, que parece ser obra do bispo D. Rodri- g dc comprimenlo; 3 e meio de largo e 2 dedos

go Pinheiro. por ter suas armas, (as da casa

solar dos Pinheiros de Barcellos) sobre a por-

ta. O auctor da 'Chorographia Portugueza» ,

conformando-se na fundacão da capella-môr,
por Egas Moniz, altribue a fundacão do corpo

da capella ao Bispo D. Diogo Pinheiro, irmão

d'aquelle D. Rodrigo Pinheiro, por estarem

suas armas no corpo da egreja.
Parece que Egas Moniz edificara a ermida

primiliva que hoje forma a capella-môr e que

o accrescimo é obra do zelo e devocão de D.

Diogo Pinheiro, bispo do Funchal, primeiro
commendador do mosleiro de S. Simão da

Junqueira e prior de S. Salvador de Pereirô,

hoje Pereira, em cujos limites está a ermida.

Já em 1415 esta ermida era muito celebre,

porque já enlão, El-Rei, D. João 1.", conquis-
tando a cidade de Ceuta. em Africa, e esfando

com elle. seu filho D. Afîonso, 3." conde de

de grossura. Serve de ara ao altar-môr c está

formada em 3 columnas do mesmo jaspe redon-

das e delgadas á proporcáo da meza; suppôe-
se que terá outros 3 pela parte ulterior, mas

isso não se pôde ver, sem se desfazer o altar.-

N oulros tempos, os povos, nas suas affli-

ccôes, quando havia falta de chuva ou alguma
calamidade publica. recorriam ao patrocinio de

N. S.a da Franqueira, indo busca-ía em procis-
são e expondo-a na egreja parochial de Barcel-

linhos á veneracão dos fieis.

("NOTA DA HISTORIA DE BARCELLOS,,)

Um philosopho desejava que, quando se decidisse al-

gum processo n'um Iribunal, os novc s juizes estivessem bem

dormentes, e os velhos bem acordados. Outro comparava

os tribunaes ás moutas espinhosas, onde as ovelhas procu-

ram um refugio, e d'onde não sahem sem que deixem parle

Barcellos e 1 ." duque de Braganga. D. Affon- □
da sua la-

so fez levar para a ermida

da Franqueira, como fropheu
de victoria e em memoria do

favor que a Senhora Ihe fi-

zera, uma meza de finissi-

mo jaspe, que ainda lá exis-

te, na qual comia Calluben-

cayla, Senhor de Ceuta.

Assim consta d'um livro

anligo, pertencente á ermida,

onde se lê: — 'Este duque
D. Affonso. filho bastardo

de El-Rei D. João I, foi na

tomada de Ceuta, e no des-

pojo. mandou arrancaj- 500

columnas de marmoré dos

pa^os de Callubencayla, e

trouxe de lá uma meza de

jaspe, muito fina, onde o di-

to Callubencayla comia, e a

mandou pôr em uma egreja
de Barcellos, no altar de

Santa Maria da Franqueira,
ermida de grande romagem.

E o conde de Benavente. o

velho, pae do que era no an-

no de 1525. dava a D. Dio-

go Pinheiro, bispo do Fun-

chal. primaz das Indias e

prior de S. Salvador de Pe-

reirô, um ponlifical de bor-

dado rico, porque lh'a deve,

e elle mandou dizer, que Ih'a

não dava pelo seu condadol!

Assim diz o auctor da

Chronica da provincia da

Soledade e accrescenta mais

«A pedra da meza é de fi-

nissimo jaspe todo d uma côr,

não muito branco, mas res-

plandecente; tem 7 palmos BARCELLOS—Interíor da Ermida de Nossa Senhora da Franqueira
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BARCELLOS— A caminho da Franqueira. Escadorio e ultimas capellas do convenfo do

Senhor da Fonfe da Vida

(Clifhí'S dc A. S(iiic;isiiii.\)

fl fragedia de tim ^spião
0O0

U li ha dias uma pagina admiravel

de um escripfor hespanhol, [installa-
do como observador da guerra em

uma das cidades do Sul da Franca, pagina de

dôr alfiva e de heroico sacrificio, infifulada a

Tragedia de um espião.
Elle havia enconfrado aquelle homem, en-

O

BRA GA—S. Marfinho de Dume. Um aspecto da procissão
realizada no dia da primeira communhão das creangas

(Cliché de Antonio C. Pinto)

costado a uma arvoie, na eslrada de Bordeus
a Dax.

O seu olhar vivo com um quê de solumo
—

um d esfes olhares que tudo parecem devas-

sar sem deixarem que alguem possa rasgar o

myslerio que os allumia e que encerram,
— im-

pressionou-o.
—Este homem... murmurava o escripfor do

vizinho reino. E approximou-se.
Horas depois, ambos caminhavam eslrada

fôra, em conversa.

A espacos o mysferioso com-

panheirocircumvagava os olhos
como suspeifoso. Foram os

olhos que o frahiram, afinal . . .

O hespanhol crivou-o de

perguntas, de insinuacôes, de

phrases que eram aggressôes
pungentes. E elle, o companhei-
ro, em nada parecia afraicoar-

se.

—Esfe homem... fornava a

philosophar o escriptor. E de

repenfe, como se fosse a vibrar

a punhalada morlal, n'uma tor-

rente de palavras, alludiu á

espionagem, ao quanfo de ab-

jecto elle finha, aos vagabun-
dos dias do fraidor c toman-

do esta iôeia como degrau,
chicofeou a Allemanha... Ulm...

Dreyfus... Percin...

Eu sentia em mim uma rai-

va poderosa e fremente. que
me obrigava a dizer mal d'elle,
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5. MARTINUO DE SANDE— Grupo de meninas que frequenfam a cafechese da freguezia.

Åo cenfro o rev. parocho Francisco A. Pinheiro

Grupo de meninos da mesma catechese
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que nenhum mal me fizera, a insulfar alguma coi-

sa que eu não via, de quc cu não tinha alli,

dcante dc mim, a prova clara. No fundo cu

qneria apenas que elle me saciasse o espirito

já exhausto de tanto batalhar infructuosamen-

te... E na furia brutal que me agifava como o

demonio, eu clamei: — Porque o espião é um

covarde, e o sr....>

N 'esla altura, o mysterioso homem desven-

dou-se, e friamente, o busto erecto, nobre e or-

gulhosamente, completou a phrase do seu ac-

cusador:
—Eu sou, sim, um espião da Allemanha!

D

O

0

tanfe nas linhas de fogo... Que pensará minha

mãe? quc scrá d'clla, da minha mãe. na Allc-

manha, scm dinheiro para vivcr, quando cu mor-

rer fuzilado no pateo d'um quartel? E a mãe

de um espião por amor da Allemanha , acaso

é menos digna do que as mães d'aquelles que

morrem nas trincheiras sob as bandeiras dos

regimenfos?,..
E aquelle homem desconhecido parecia vi-

brar nervosamente sob o dominio de uma for<;a

ignorada e na sua voz guffural esfremecia uma

outra voz que so os que vão morrer pela pa-

tria sabem fazer ouvir !

S. MARTINHO DE SANDE—Depois da fesfa do S. Coragão de Jesus

Um espião !—e fitava no seu accusador, at-

fonito, os seus olhos profundos — Ouga-me:

quando se tem um inimigo, não devemos co-

nhecer bem, inteirarmo-nos bem de fudo o que

elle fnz? Se um seu irmão, um seu amigo, a sua

mãe estivessem ameagados de um ataque, de

um assalfo, ameacados de morfe, por um inimi-

go secular, o sr. não trataria de espia-lo bem

para salvar a quem o sr. ama?.,. Responda-
me... responda ao espião.

—Sim, volveu o escripfor hespanhol. Eu

seria o espião do inimigo...
— Pois eu espio o inimigo secular da minha

mãe: da Allemanha! respondeu triumphante o

desconhecido. E por dever filial, é por patrio-
tismo que eu espio. Os grandes amores so se

conhecem pelos grandes sacrificios.

E sabe lá o sr. quanto é atterrador, horri-

vel, o sacrificio da honra e do bom nome, quan-

do a gente se lanca na espionagem por amor

da palria em que nasceu?!... E' viver como fé-

ra pelos montados, é mentir por dever moral,

é levar a cabeca vendida, de ferra em terra, no

solo exfrangeiro e hosfil...

Eu sou um soldado que estou a todo o ins-

(Clichés do rev. Manuel d'Araujo.)

o

o

O Conde Alberto de Mun

Nasceu em Lumigny (Franga) em 1841

e falleceu em Bordeus em 6 de oufubro de 1Q14. Depufado,
membro da Academia Franceza e orador disfintissimo

defendeu sempre a causa de Deus e da Egreja
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Leitor: se eu estivesse no logar do escriptor
° leal ao espia-patriofa que a meu lado caminha-

hcspanhol, dcpois de cscutar aquella sua defc-

za vehemente, sentiria a garganta ralada, aper-

lada pela emocão, e esfenderia a minha mão
D

va n'aquclla tarde formosissima, pcla eslrada

de Bordeus a Dax...

F. d'Almeirim.

Os ultimos acontecimentos
Na madrugada

de 20 do correnfe

appareceram cor-

tadas as linhas te-

legraphicas sendo

collocadas bom-

bas explosivas em

diversos ponfos

da linha de Lisboa

ao Porlo. Em Ma-

fra alguns civis, lu-

dibriando a senti-

nella. conseguiram

te do qual se pos-
Irou o t e n e n t e

Constancio. De-

pois os revoltosos

fugiram sendo per-

seguidos por uma

forca de infanlaria

16. Houve então

um pequeno ata-

que de que resul-

fou a morte de

dois cabos, re-

gressando a for-

enlrar no quartel EM S PEDRO DA^CADEIRA— Soldados de infanfaria ?a a Mafra ™ vir-

indo direifo á 'sa

la onde esfavam

perseguindo os revoltosos lude de se Ihe aca-

bar as municôes.

Conduzindo armamenío tomado aos revoltosos

os officiaes. Os civis in-

fimaram quem alli se en-

contrava a acompanha-
los tendo annuido logo ao

convite o fenenfe Cons-

fancio e os sargentos

Conceicão, Rosa, Ma-

Iheus e Silva. Os civis

acompanhados dos mili-

lares dirigiram-se á Es-

cola Prafica onde se mu-

niram de 200 espingar-

das e 20.000 carfuchos

formando a seguir no

largo um batalhão á fren-

NA VENTOSA— ttomens com armamenfo

dos revolfosos

Os revoltosos foram

perseguidos por forgas

que parfiram de Lisboa,

sendo presos e desar-

mados quasi todos os

que haviam tomado par-

fe no movimento. O te-

nenfe Constancio, ainda

não foi possivel captu-

ra-lo, apezar das dili-

gencias empregadas pe-

las auctoridades.

Um aufomovel com armamenfo

(CHchés do nosso corresp. phot. de Lisboa)
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A tracQão electrica em

Braga
OQO

No penultimo domingo rea-

lizou-se, n'esta cidade, a inaugu-

racão da tracão electrica um dos

melhoramentos mais importantes

para o progresso d esta terra e

cuja realisacão se deve á arro-

jada iniciativa do actual presi-

dente da commissão executiva

do municipio, sr. major Albano

Justino Lopes Goncalves.

Para solemnisar esta data foi

organisado um pequeno program-

Um aspecfo do interior do edifício

ma que constou do seguinfe :

De manhã, disfribuicão de

esmolas de 300 réis a mil po-

bres pelo thesoureiro municipal.

Lancamento da primeira pe-

dra para a construccão, no Mon-

te d'Arcos, de casas baratas pa-

ra as classes pobres, assisfindo a

esfe acto a commissão execuliva

da camara municipal, auctorida-

des e muitos operarios.

De farde, sessão solemne no

theatro de S. Geraldo, para a

distribuicão de premios ás crean-
. .

rr. .
. Um grupo de operanos junfo das caideiras

?as das escolas othciaes da ci-
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Fastos do Catholicismo
000

A imprensa austriaca e Pio X.

Parece-nos inferessanfe archivar as aprecia-
côes que a imprensa do grande imperio apos-
tolico fez da alfa personalidade do saudoso
Pontifîce Pio X.

O Reichsposf de Vienna disse:— *Se bem

que as intencôes do Papa fossem ás vezes mal

enlendidas e mal interpretadas, certo é que fo-
ram sempre exaltados o seu infinifo affecto pe-

O
no amor da Pafria, porque recorrendo ás ar-

mas combatc pelos ideaes sagrados da jusfica
e dos costumes christãos e pela ordem do Es-

lado christão,

Pio X foi o principe da paz. N'estes graves
dias é uma consolacão para nôs que a nossa

jusfa causa lenha mais um advogado perante
Deus. Pio X era um Papa popular, vindo do

povo, bem informado sobre os sentimenfos e

sobre as necessidades do povo e sempre solli-

cifo em aftenuar-lhe as penas.»

Machinismo productor da energia elecfríca

los fieis e a sua sollicifa

bondade, que são as vir-

fudes caracteristicas do

Pontifice defuncto.

O Pontificado de Pio

X não foi um periodo pa-

cifico. Pio X viu a ruptu-
ra franco-vaticana, o de-

senvolvimenfo de tenden-

cias hostis em Hespanha
e em Portugal, a oppres-

são da Egreja na Russia ;

mas em compensacão viu

a Egreja accrescida de

forca interna e de esplen-
dor. A auctoridade do

Papado brilha hoje sobre

o mundo, como nos maio-

res tempos da Egreja.
Junto do leito de morte

do Papa, chora tambem

a Ausfria catholica, fiel

Um dos carros elecfrícos passando na

Avenida Cenfral

O Fremdenblat/, de

Vienna, escreveu ;

*Pio X era um d'a-

quelles Papas aos quaes

parece ser o principal
dever o frafar do desen-

volvimento da Egreja e

infundir em todos os

fieis um verdadeiro es-

pirito evangelico. Não de-

senvolveu uma actividade

polifica. Por isso os com-

promissos foram extra-

nhos ao seu espirito bom

e benevolo. Pio X foi um

Papa simples, sem pom-

pa, e jámais esqueceu a

sua adorada Veneza e a

sua origem popular. Com
Pio X desapparece um

Vigario de Christo na ter-

ra, que foi realmente o
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Umaspecfo da assisfencia no langamenfo da primeira pedra para a construcgâo de

casas baratas no Monte d Arcos

pastor do seu rebanho e cujo grande coracão

abracava com egual amor e humanidade intei-

ra. A noticiá da sua morte lancará o mundo

num lucto verdadeiro e sincero.»

c__z_

o

Corridas de bicycletas promovidas pelo «Sport Minho Club"

0 primeiro corredor fraco passando nas Volfas de Macada
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A Neue Freie Presse disse : 'que o Papa
defuncfo foi sempre estimado como um nobre

sacerdofe. A sua memoria viverá sempre como

a de um Papa religioso de infemeratos costu-

mes,»

A Wienr Mitfag Zeifung
escreveu :

•O Chefe da christanda-

de. o inimigo decidido da guer-

ra. deixa o theatro das geraes

atrocidades anfes da chegada
da noficia de que uma poten-
cia civil europeia chame as hor-

das dos mongoes da Asia con-

fra um irmão invejado, que per-

tence á mesma raca.»

O Exfrablatt de Vienna,
disse: 'Qualquer que seja o

ponto de vista historico ácerca

da personalidode de Pio X,

sempre se será obrigado a con-

fessar que o defuncto Pontifice

foi cheio da mais profunda fé

e do maximo zelo em manter

pura a doufrina da Egreja e

que sempre se inspirou no de-

sejo da paz.»

&£«<,^i&Â
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f\ Querra Europeia
^^^w ^^^w

\ General Allenby, chefe das forcas de General Barão Wahir, chefe do

cavallaria ingleza que operam em Franca exercilo belga

General Vicfor Dank, chefe de um dos

corpos do exercifo austriaco que lu-

ctam confra os russos

-<■*■;,, .,'.:>jí'
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L/m acampamenfo de infantaria russa em

ferríforio ausfríaco

Reservisfas hungaros nas ruas de

Budapesf

O cruzador inglez 'Aboukir* no momento de submergir-se
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Z7m sacerdote be/ga dirigindo-se á linha de fogo&A duqueza de Wesfminsfer, enfermeira da Cruz

Vermelha Ing/eza

Pegas d arfilharia do exerciío russo fomadas pelos allemães e expostas ao pub/ico

junto do Palacio Real de Berlim
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MARSELHA—Desfíle da infanfaria indigena da India vestida de kahi como as

tropas inglezas e com o tradiccional turbanfe

Uma columna de prísioneiros allemães
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Oimperador da Allemanha e o seu esfado maior Novo fypo de aulomovel blindado que foi empregado
nas posigôes germanicas nas margens pelos belgas no servigo de abasfecimento de

do Visfu/a munigôes duranfe o cêrco de Anfuerpia

O presidenfe da republica franccza acompanhado Dorothea Fielding. fí/ha do Conde [de Deubigh
do general Caslelnau visitando as posigôes que se enconfra na Belgica aggregada ás

avangadas do exercifo francez na linha de fogo ambulancias da Cruz Vermelha
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