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AHEM-NOS no morno ar outom-

nal do gabinete, já cancadas,

como as notas de um leif-mofif nos

derradeiros compassos de uma opera,

— os telegrammas da guerra. Aqui,
avancos lentos de alliados, progressos

lentissimos dos russos, e além, conci-

sas noticias de triumphos ou occupa-

gôes allemãs, informagôes de vicforias

ausfriacas... Já disse o chronisfa quão
difficil não era manter no alagadico
terreno das communicacôes officiaes

de Bordeus ou de Berlim, um equili-
brio estavel de imparcialidade. Que

saibamos, um sô homem existe no paiz

que tal arte possua : o sr. Alpoim, cu-

ja campanha no Primeiro de Janeiro

tão brilhante como aquell 'outra, ha an-

r%"°tjJ) nos, por occasião da Ouestão dos Ta-

bacos, fez dizer ha dias ao sr. João

de Menezes que a melhor resposta da

Republica ao antigo chefe da dissiden-

cia progressista, era mata-lo, tanto mal

ella tem causado aos propositos belli-

cos
—

os heroicos paisanos!— da meia

duzia de democrafas fallidos que bus-

cam, n'um sacrificio inutil de alheias vi-

das, a sahida unica do gâchis que ella,

violenfa, anarchica, illegal. ousou crear

n'este paiz em que a falta de brio

hombreia pelos setenta por cento de

analphabetos ou pelos noventa mil emi-

grantes para o Brazil . . .

Nôs rimo-nos escancaradamente dos

pruridos de imparcialidade, em materia

polifica, quando a situacão nacional

está fão definida que já não é licifo

hesitar enfre o Borges das bombas ou

qualquer outro heroe levado pela rua ás cavallifas,

e todas as figuras epicas do passado porfuguez

que a de Nun'Alvares symbolisou. Mas em hora

fão grave, e sobre assumpto tão serio como esse

de atirar vidas portuguezas, homens d'este Portu-

gal que tem a sua autonomia presa ao fio de ca-

bello do complacente e sempre versatil sorriso

dos grandes collossos europeus.
— atirar ho-

mens d'este Portugal para o campo ceifado pela
rocadoira das metralhas ou para as hecatombes

dos obuzes, nôs crêmos*bem que a imparcialidade

represenfa uma salvaguarda,
aquella aftifude defensive e cau-

fellosa do homem que amealhou

uns vinfens duranle um improbo
Irabalho de seculos, deante de uma quadrilha
de expoliadores.

Acautella-fe dos falsos amigos
— rezava o

aucfor d'esse livro conceifuosissimo que é a

Imifagão de Christo. E nada mais exaclo do

que esfe aphorismo ou dictado, de aclualisa-

dissima importancia no commercio ganancioso
das relacôes infernacionaes. Vêde, por exem-

plo, a aftifude da grande Albion para com a

Franca nos ultimos dez annos.

Fashoda era já e apenas um episodio.
Eduardo VII construira o seu mclhor edificio

diplomatico— a Trip/e Enlenfe. Delcassé esta-

va no poder. Um dia a Panther (a mcsma

Panfher que agora for^ou a passagem de Gi-

braltar debaixo das baterias britannicas) appa-

receu em Agadir, completando assim o outro

golpe: a presenga do Imperador em Tanger.
Era sem duvida uma affronta á expansão colo-

nial franceza. Mas a Franca, debellada pelos
governos á Combes não podia responder a

essa affronta. Pediu então á Inglaterra que en-

viasse a Agadir tambem um vaso de guerra,
com o fim de neufralisar a aggressão allemã.

O Foreign Offíce escusou-se e, diz um gran-
de escripfor francez, partiu voando na nuvem

de Juno de uma abstencão quasi total. Depois
de dois annos regressou ao mundo politico,
mas d esta vez, de brago dado com o embai-

xador allemão em Londres, para sanccionar a

negociata dos radicail/aux que cedeu o melhor

retalho do Congo gaulez á Prussia e — para

fra<;ar as zonas de influencia em Angola !

. . . Pensavamos, afinal, em fudo isto n aquellc
ambiente amornecido do gabinete olhando os

telegrammas da guerra que cahiam sobre a

nossa meza de trabalho, já cancados, como os

derradeiros compassos de uma opera tão velha,
tão velha como o homo homini /upus do philo-
sopho Hobbes . . .

F. V.
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ym ÎNĨE'NSfl
(PA6INA5 P'ALEM FRONTEIRAS?

fQUELLE caturra americano, asse-

diando o presidente Wilson com

a sua extravagante obseccão de

sellar a paz europeia com os esforgos mais ou menos infelligenfes
da diplomacia yankee. é, afinal, fão infantilmente ingenuo como a im-

prensa da triplice e nomeadamente a ingleza, que se obstina na cren-

ca firme de que o mundo inteiro, submisso e boquiaberto, acredita

as blagues engenhosas dos seus jornaes.
E' natural, é justificavel, que no relato dos lances fragicos, d'es-

sa horrorosa guerra, cada qual veja as coisas pelo lado que mais

Ihe agrada mas d'ahi á fumisferíe official da Inglaterra e da Franga,
semeando pelo mundo os mais phantasticos carapefôes desde a lou-

cura do Kaiser aos triumphos collossaes dos russos, vae — Deus

louvado—um bocadinho de differenga. Não discuto se a Allema-

nha tem culpas graves, no conflicfo, se friumpha ou perde na liqui-
da^ão final mas repa-

ro apenas, que desde

a primeira escaramuca,

os exercitos imperiaes
como uma engrenagem

terrivel, com mais ou

menos detalhes, com

maiores ou menores dif-

ficuldades, tem realiza-

do o seu plano de guer-
ra. Evidentemente, elles

encontram por parfe
da Franca uma resis-

tencia bem differente

das campanhas de 70

e a sua tactica tem por

vezes a contraria-la, a

pericia de Jofîre, que

é indiscufivelmente um

grande general, mas

bemtenaz. bem heroica REAL—(Penalva do Castello). Em casa

foi a defeza da Belgica cfo sr Visconde do Banho; O senhor
— desventurada patria Bispo de Vizeu e mais convidados

crivada das maiores

desgracas e sujeita ás maiores privagôes, hoje tragicamente reduzida

a uns escassos kilometros de territorio, para oeste de Dixmude—

e. afinal, cedeu peranle a forca do collosso invasor. Exalte-se, recla-

me-se, a bravura d'esse povo defendendo até ao derradeiro exfor-

go a sua pafria, mas não se pretenda convencer que elles estão ad-

quirindo vanfagens desde o seu inseguro reducto.

Da Belgica, existem apenas livres da accão germanica, Dixmu-

de e Ypres, que Castelnau fez occupar pelas forcas alliadas, para

proteger a retirada de Ostende e a maior parfe dos restos dizimados

do exercifo belga, guiado pela bravura desse Rei-heroe, defendem-
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LISBOA—0 dr. Albcrfo Pacheco Soares.

preso como implicado nos ulfimos aconfecimenlos

de Mafra. acompanhado do carcereiro. no

pafeo da cadeia de Villa Franca de Xira

(Clirlĸ' (lo no.sso corresp. pliot. dc Li^lio;i)

se já nas linhas francezas do avanco dos alle-

mães.

A grande bafalha esfá-se travando agora na

Velha Flandres e empregam-se os mais incon-

cebiveis exforcos para evitar, que os allemães

se radiquem na costa, com a tomada de Dun-

kerque e Calais, que constituirão com Anvers,

uma base solida para o inicio das operacôes
contra a Inglaterra.

Para os Voges os exercitos belligerantes

mantêm-se sem progressos,
conservando as po-

sigôes e enfretendo-se em pequenos
combates

accidentaes. As altencôes. os esforcos. concen-

tram-se no Norfe. onde a esta hora milhares de

vidas se sacrificam pelo exito d'essa horrorosa

batalha que será o fecho sangrento da primei-

ra éfape da guerra,

As agencias e os jornaes podem proseguir

nos seus exageros que ninguem as acredita. Não

ha ardís intelligenfes, que attenuem a rudeza dos

factos e os faclos, presenfemenfe, são assim...

2Q—X—Q14.

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

o

OVAR—Praia do Furadouro

OVAR—Capella do Furadouro

FIGURAS

DA BEIRA
(SEGUNDA SERIE)

COO

Visconde d& Guedes

Teixeira

VIII

ORTIFICADO pelos
correligionarios e

amigos, o Viscon-

de de Guedes realizou em 1874

a sua poderosa obra de melho-

ramento economico e financeiro.

Lamego é um grande centro

vinicola. Disputa-lhe o Pezo da

Regoa a hegemonia viticulto-
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ra, e vence, porque está liga-
da á rêde ferro-viaria do Dou-

ro e de Traz-os-Montes e tam-

bem... porque os lamecenses

ainda não poderam descer, em

casaria, pelas escarpas que vão

dar ao grande rio que corta o

paiz do vinho.

Mas nem por isso Lamego
deixa de dar alguns dos melho-

res vinhos do paiz.
A' velha cidade affluem ain-

da os productos vinicolas — ex-

cellentes —- não sô do seu con-

celho, como de o'itros limilro-

phcs, e facilmenle Lamego, a

ter melhores deslinos, podia scr

o emporio, ficando a Regoa
como que o seu caes, embora

grandioso e valioso de per si.

Mas. seja como for, terra

vinhateira na região fecunda

que a envolve em sorridencias

OVAR—Na praia á espera das rêdes

(Clichés do phol. am. sr. Manuel dos Santos)

o
tramente o môslo, o vinho espumanfe e claro.

Cahiam grandes casas, outr'ora opulentas, em

ruina e silencio tragico. Emigravam muitos que

tinham sido morgados e bemfeitores dos prole-
tarios. e fanavam-se, roidas pela anemia e pelo
infortunio, lindas e rosadas fidalgas e lavrado-

ras, antigamente as dispenseiras da caridade

e da fortuna.

E isto affecfava naturalmente Lamego. O

commercio agonisava. Não tinha impulso a in-

OVAR— Um frecho da csfrada do Furadouro

(Cliclic <lo sr. dr. Allĸrlo Mattos)

feslivas, Lamego até 1874. ferida como todo o

Douro pela phyloxera, debatia-se em crescenfes

anguslias, carecida de capitaes para as replanta-

côes, horrorisada com a visão de fojeiros e pe-

nhascos aridos que ameacavam aquelle verda-

deiro pedaco de Terra de Chanaan.

A miseria medrava como as urzes. As la-

grimas e um suor esteril iam substituindo sinis-

FARO— Alfar-môr da capella de N. S. do

Monfe do Carmo (Ordem Terceira)

(Clicht'' dc Monra Vci^a)
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dustria. As romarias e as feiras eram pouco

menos tristes e pobres do que hoje— n esfes

tempos de devastacão e de desgraga.
O Visconde Guedes, lamecense em tudo,

principalmente no coracão, chamou logo a si os

seus, e expoz-lhe a obra redempfora, um banco

regional, fornecendo capifaes, pelejando victo-

riosamente contra a usura que, de garras crueis,

ia dilacerando as entranhas dos que ainda ti-

nham coragem para luctar e

moirejar.
Deu-lhe prestigio e apoio

primacial ao plano arrojado
o Conde de Alpendurada,
grande lavrador, intelligencia

positiva e solida, caracter pu-

ro, nobre, incorruptivel.
A esse homem de bem e

de valor se juntou o dr. Mi-

guel Moreira da Fonseca, ad-

vogado celebre, tambem lavra-

dor e patriota extremoso, ho-

mem extranho que em tudo

era grande — no fôro e na

cathedra, na politica e na vi-

da do lar.

0

O

Pereira Pinto, eu sahi de casa, accionista de

momento, disposto a fulminar os directores com

um discurso que. a ser proferido, teria feifo

desabar toda a cidade, colhida de surpreza por

uma trovoada rhetorica com geifo e forca para

dar um cataclysmo...
Esfou a ver a scena. O velho dr. Rozeira

estimulara-nos ardentemente nas Lages.
Florindo, o direcfor do Progresso, compra-

RUÃES (Prado)—Nas margens do Cavado. Um grupo de banhisfas

ra dois lapis para firar notas

n um grande caderno. Eu frc-

mia... de frio e de indignagão.
Rompe a assembleia. Pre-

side José d'Azevedo Casfello

Branco. Falla o nobre con-

de de Samodães. O dr. Ro-

zeira applaude com a cabeca,

piscando os'olhos. Depois, é

José de Vasconcellos o ora-

dor. Diz coisas innoffensivas...

elle, o revoltado classico!

Um bom rapaz, Antonio

Cardoso da Silva, já finado,

tcnta ingenuamente um deba-

íe, mas engasga-se e senta-se.

Olham todos para Pereira Pin-

to, o cabecilha. Mordia o bi-
Preparafivos para o banho

Outros adheriram com de-

vocão e lealdade ; o dr. João

Mendes, o dr. José Correia,

Anfonio Albino d'Andrade, o

dr. Francisco Caldas, José dos

Santos Leitão, Domingos Gui-

marães. Francisco Estanislau...

E a grandiosa obra foi depres-
sa realidade.

0 Visconde de Guedes, di-

rector effectivo do Banco do

Douro, encontrara mais uma ci-

dadella politica—dizia a oppo-

sicão implacavel. Não mentia.

Mas aquella fortaleza benefi-

ciava tanto Lamego... como, an-

nos depois. o pude ver, quan-

do, ferida a famosa campanha
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gode fulvo. Olho para o Florindo. Estava a escre-

ver banalmente:—A assembleia decorreu[na me-

Ihor ordem. Então a isto, e ouvindo provar os

flagrantes beneficios do Banco e a immaculabi-

lidade dos directores, enguli o discurso, sahi,
exonerei-me de accionista... e fui jantar. Creio

que nunca tive ^tanta eloquencia e bom-senso.

JOSÉ AGOSTINHO.

BRAGA — As exequias por S. S. Pio X na

BRAGA — A imagem de Nosso Senhor do: Sé Primacial. Um aspecfo das ornamenfagôes no

Bomfim no dia da sua fesfa em S. Vicfor-o- Ve/ho inferíor da basilica

POVOA DE LANHOSO— Grupo de creancas da freguezia de S. Thiago de Lanhoso no dia da sua prímeira communhão

feita na capeila do Amparo. Ao cenfro o rev. Francisco Esfeves Pereira. parocho da freguezia e ao lado direifo o

talentoso orador sagrado padre Luiz d'Åraujo
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COLLEGIO DE SANTA MARIA
(EDUCAQÂO DE MENINAS)

TsAstdrôat -Guimarães

000

ENTRE
os estabelecimen-

tos de ensino para o

sexo feminino d esta cidade,

sem duvida alguma, occupa

logar primacial o CoIIegio de

Santa Maria.

Novo ainda, pois ha pou-

co mais de um anno que abriu

as suas portas, já conta um

elevado numero de alumnas

das familias mais gradas d 'es-

ta cidade e de fôra, que alli,

a par d uma sã e esmerada

educacão moral, se instruem

nas letfras e bellas artes. E

outra coisa não era de espe-

rar, sabendo-se que a este

collegio tem pesidido sempre

d lyceu, que depois d'um brilhante discurso sobre

• a educacão, distribuiu premios ás alumnas que

II mais se distinguiram no comportamento e apro-

veitamenfo nodecorrerdo anno

lectivo. No final, S. Exc.a inau-

gurou a exposicão de trabalhos

das educandas, que esteve pa-

tente ao publico durante fres

dias, sendo muito visitada por

distinctas familias da cidade e

de fôra, não cessando de te-

cer elogios ao corpo docente

do collegio pelo bem confec-

cionado das pe<;as exposlas.

Parabens á sua illuslre di-

rectora, a Exc.ma Snr.a D. Ma-

ria de Sousa Barros e muitas

prosperidades.

um excellente criterio na escolha

do seu corpo docentc, quc é mc*

delar. Assim o confirmou o oplimo

resullcdo obfido nos ultimos

exames.

O edificio é amplo, bem arc-

jado, de asseio irreprehensivel,
com frondosos jardins e grande
cêrca, aonde as alumnas podem
recrear-se á vontade.

Este anno tiveram as educan-

das â sua festa escolar. prcsidida

pelo Exc.mo e Rev.mo Snr. Cone-

go Alberto da Silva Vasconcel-

los, illustre professor do nosso
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Um1 casamento illustre

NO
mez passado e na capella particular da

illuslre familia Pitta e Castro, da villa de

Caminha, realizou-se o enlace nupcial da Ex."'a

Senhora D. Maria José de Menezes Pitta e Cas-

tro, gentilissima e prendada filha da Ex.nui Senho-

ra D. Christina de Barros Pitta e Castro e do

snr. dr. João Filippe de Menezes Moreira Pit-

a e Castro. já fallccidos, com o snr. dr. José Ruy

Correia Vieira Coelho Pinlo de Souza Peixoto

Carvalhaes e Valle. Visconde de Guilhomil, filho

da Ex.m!1 Senhora D. Marianna Theodora Correia

Moreira Ribeiro de Lima e Barreto (Guilhomil) c

do fallecido Visconde de Guilhomil.

Apôs a cerimonia, que revestiu a maior intimi-

dade, foi servido um laufo almoco fornecido pela

casa Oliveira, do Porto.

Aos noivos, que parliram a

passar a lua de mcl no seu pa-

lacete de Pacô, em Guimarães,

desejamos um porvir de sorriden-

tes venturas.
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Tf:\i ^uidado!..
OOO

MARIA, não brinques tanto.

Falla mais devagarinho :

Olha que o teu irmãosinho

Dorme que é mesmo um encanlo.

Não canles, que é so emquanto
Elle dorme, coiladinho.

E so mais um bocadinho . . .

So emquanto o não levanlo.

Olha que esse desafino

\ ae acordar o mcnino.

Tu não ouvcs? 'lem cuidado! . . .

Ce/d-/e. não m'/c'.s nr.ú,

Que o menino i.ccrcn ;,i . . .

O.'/ia. esl.í /,i iicorili.do.

FR/NCI.-.CO SF.:jl'i:ilíA.

UMA FESTA RELIGIOSA EM JOANNE

000

Na freguczia de S. Salvador cle Joanne, do

concelho de Famalicão, realizou-se, no passado
mez, uma imponente festividade em honra de

Nossa Senhora do Rosario, coincidindo tam-

bem com a fesfa da primeira communhão das

creangas d'aquella freguezia. Como preparacão

para esta solemnidade e durante oito dias hou-

ve praticas ao povo, feitas pelo distincto orador

sagrado rev. abbade de Mafamude, de Villa

Nova de Gaya.
No dia da fesía, logo de manhã, procedeu-

se á focanfe ceremonia da distribuicão da pri-
meira communhão a 135 creancas, d'ambos os

sexos, sendo esta festa realisada com o maximo

brilhantismo devido aos esforcos do zeloso pa-

O
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JOANNE— Fesfa de Nossa Senhora do Rosario

O povo j'unfo da egreja

O menino Fernando Mario Dias de Bivar,

de 5 annos, fílho do disfincfo escripfor
sr. Arthur Bivar. que esteve em Liége duranfe o

bombardeamenfo da heroica cidade.

Enconf/a-se acfualmenfe. apôs angusfiosas

peripecias, refugiado na Inglaterra,

rocho da freguezia rev. padre José Pereira da

Rocha.

A missa da festa foi cantada pelo rev. pa-

dre Leonel Braga, sendo a parte musical distin-

ctamente executada pela ca-

pella do sr. José Maria de

Paiva, sahindo em seguida
uma linda procissão que per-

correu o itinerario costumado.

A's duas horas da tarde,

chegou áquella freguezia Sua

Ex.a Rev."" o Snr. D. Anto-

nio Barroso, venerando Bispo
do Porto, que alli foi de visita

a pessoas de familia e tam-

bem para ministrar o Santo

Chrisma aos fieis. Sua Ex,a

Rev.'"'1 dirigiu-se logo á egre-

ja parochial onde se acoto-

velavam muifos fieis já devi-

damente preparados para re-

ceberem aquelle sacramento.

Foi tal a concorrencia de po-

vo que eram 6 horas da tar-

de e ainda o illustre prelado
minisfrava o Santo Chris-

ma.
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A' noite e em casa

da Exc.ma Snr.a D. Vir-

ginia d'Alvim Barroso,

prima do venerando pre-

lado, foi servido um pri-
moroso jantar de home-

nagem a S. Exc.a Rev.ma

ao qual assisfiram cerca

de 60 convidados, ha-

vendo, no final, enthu-

siasficos brindcs.

AJI/usfragão Cafho-

/ica estava representada
pelo seu proprietario sr.

Joaquim Antonio Perei-

ra Villela.

A procisséo a caminho da egreja parochia/

Com a maior frequen-
cia haverá concursos,

que em muifos casos

proporcionarão a con-

junctura de outorgar
aos sacerdotes a paro-

chia onde sejam pro-

fessores.

Concluido o estudo

da philosophia, os semi-

naristas facilmente pode-
rão em qualquer dos qua-
Iro annos de estudos se-

guintes tirar o curso de

pedagogia e aos que

sejam pobres serão

pagas todas as despe-
zas.
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Oufro aspecfo da procissâo

Fastos do

Catholicismo
coo

Sacerdotes professores

O arcebispo de Tarra-

gona D. Anfolín Lopez Pé-

láez, publicou uma circular,

recommendando aos alu-

mnos d'aquelle Seminario

que obtenham o titulo de

professores de lnsfruccão

Primaria, que podem adqui-
rir com poucas despezas
e diminufo frabalho, dadas

as disciplinas que se cur-

sam em ambas as carreiras.

D'essa fôrma, o sacer-

dote e professor poderá
abrir a escola quanda o

julgue util, sem femor de represalias do Esfado,
q

inculcando nos meninos ensinamenfos chrislãos.

Ademais, se enconlrarão os seminarisfas

no fim da sua carreira com dois cursos, o que

será um grande beneficio para os que não fi-

verem a sufficiente vocacão ecclesiasfica.

O alfar-már da egre/a parochial e as

ornamcnfagôes

Um grupo de convidados paro a festa

l)m rasgo heroico

Um medico mililar fran-

cez procedente de Bar-le-

Duc, conta quc estando

em Bantincourt encarrcga-

do d'uma ambulancia, se

lhe apresentou um cnfer-

meiro pedindo-lhe licenca

para celebrar missa no dia

seguinte, pois era sacer-

dote.

O medico concedeu-lh'a

e a ella assistiram lodos,

o pessoal do hospital e os

feridos, cujo estado não

era grave.

No fim da missa, o sa-

cerdote dirigiu á assisten-

cia uma tocante allocucão.

Ao concluir o acto re-

ligioso, ouviu-se o fogo da

da artilharia.

O sacerdote despiu immediatamente os or-

namenfos sagrados e envergando o seu unifor-

me, foi recolher os feridos do campo de bata-

Iha.
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f\ Querra Europeia

O Casino Municipal de Biarritz. convertido em hospilal mililnr. Chcgada dc aulomoveis conduzindo feridos

Canhôes belgas quc serviram na defeza dc Liége

Um regimenfo de cavallaría russa em marcha
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Tropas russas que aclualmenfe lucfam com os exercifos allemão e ausfnaco

A nova arfilharia russa usada nas operagôes da Prussia Onenfal e Galicia

Um desfacamenfo francez crusando a região viticola de Champagne
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A cidade de Lovaina depois de

bombardeada pelos allcmães

A Czarína da Russia.que pessoalmen-
te assisfe aos feridos na guerra

O rei da Saxonia, que se alislou

no exercifo allemão

ANNO II

Anfuerpia de noife, durante o bombardeamento a/lemão
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A esfatua de Rubens em Anfuerpia

c^
Comboio de rescrvistas al/emães sahindo de

Potsdam para a linha de fogo

Esconderijo enconfrado pelos belgas para afiradores encarregados de impedir o
avango dos aeroplanos
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