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SEMEADORES DE IDEIAS

I M facto recenfemenfe occorrido em Hes-

panha. dá margem a que fa^amos sobre

I elle algumas considera^ôes. E visfa a

imporfancia que elle essume na vida interna

do paiz visinho. que fem para nôs fanfos

exemplos, conscienciosamente o collocamos

acima da demissão do Sr. Rêgo (um repenfi-
no gesfo de bravafa apenas desfinado a es-

pantar elles) e da assuáda das galerias ao

leader evolucionisfa no parlamenfo (oufro
gesfo que a ninguem espanfa.)

Tracfa-se da invesfidura de D. Eduardo

Dafo na chefia do parfido conservador hes-

panhol, da sifua^ão de Anfonio Maura pe-
rante o seu velho e desmantelado partido.
Nem elle, nem Lacierva accudiram á reunião

de Jos minisleriaJes, e as suas ausencias si-

gnificam que, como dizia o A. B. C, bem

ephemeras são as proclama^ôes de chefias,
feifas com todo o entusiasmo pera Iogo cahi-

rem enfre a geral defeccão dos parfidarios.
Maura e Lacierva, pelo menos, não esfão dis-

posfos a aturar o novo chefe . . .

Cerfo que a invesfidura de Dato não é

m«is, no fundo. do que uma habilidade de

politico que quer salvar a sua sifuacão par-

lamenfar, mas apesar d'isfo, não deixa^de ser
muifa curiosa a maneira como o homem de

confianga do rei, na presenfe conjecfura, ex-

plica a posigão em que fica D. Anfonio Mau-
ra dfante d'elle :— \ . . Porque jamais fodos
os homens que perfenceram a um mesmo par-
fido esfiveram aggrupados em fodos os mo-

mentos-debaixo da mesma bandeira . . . Quan-
do nos acclamamos chefe a Maura, que sem-

pre será recordado com respeito, admira^ão
e carinho.separaram-se elementos valiosos...>

Não queremos examinar agora o valor

d'esfa explica^ão de polifico. E' quasi nenhum
peranfe a crifica hisforica, é sobrefudo con-

fundir as ambigôes dos logares-fenenfes, dos
marechaes suba'fernos, com as ideias dos verdadeiros ho-
mens d'Esfado, é equiparar os moderados a Cenovas, Ro-
bledo a Silvella.Besada e Bugallal a Maura, e o proprio
Dafo a . . . D. Anfonio.

O presidenfe de conselho não explicou esfas divergen-
cias, não lhe convinha mesmo explica-Ias; consfafou o facfo.
acceitou-o como inevifavel (a inveja é o grande microbio da

polifica) e derramou sobre os relapsos o mel da Alcania...
mas não viu, não encarou na verdade o mal d'origem, a cau-
sa fundamenfal d'esse phenomeno que fez morrer isolados,
com fama de sonhadores, a Siivella e a Canovas, phenome-
no que esfá a'irando a polifica d'Hespanha, desde o jaymis-
mo aos socialisfas, para'uma phase de desagrega^ão que
fem como ulfima consequencia o baquear da corôa consfitu
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cional por falfa de appoio sôlido n'uma for-

fe unidade parfidaria que represenfa de fac-

fo uma correnfe d'opinião publica.

A periodicidade fafal d'esfes isolamen-

fos a que são vofados os semeadores de ideias, torna aquel-
le phenomeno muilo mais claro aos espiritos analysado;es.

Å Hespanha, como Porlugal, vive sob uma pesáda

afhmosphera de pessimismo. Falta-lhe o alenfo e falfa-lhe o

ideal de grandeza. D'esfe modo, quebrou-se a ligacão neces-

saria enfre o cidadão e a collectividade, enfre esta e os go-

vernos que fingem dirigi-la.

Pode e«isfir ainda a comprehensão da efficacia e ne-

cessidade d'esse \aqo nas classes medias (Maura assim pen-

sa), mas o que não exisfe é um corpo nacional bastanfe for-

fe, uma aspiracão commum de victoria, um ideal de salva-

fão, disfincfos.

N'esfas athmospheras, sô podeui vencer e viver os cha-

mados polificos praticos, os chefes de oligarchias que enca-

ram a polifica apenas como a arfe das realidades. a defeza
dos inferesses creado", a conquisfa de oufros inferesses in-

dividuaes, a safisfafão d'uma ambi^ão pessoal, um jogo em-

fim. São os especuladores, conscienfes ou inconscienfes, da

decadencia de uma raca sem pulso, como a definiu Silvella.

Colloquemos agora em frenfe d'esfe positivismo baixo

um homem de grande forca moral. cuja menfalidade robusfa

abarque o problema de uma pafria exhausfa e d'ella saiba

conduir, como raciocinando um bello sonho, uma pafria va-

lorosa e grande. Que aconfece ? Que o primeiro persegue
esfe homcm, e como geralmenfe o não pode derrubar, mina-
Ihe o presfigio apodando-o de visionario ou de despeifado...

E comfudo a razão eslá ao lado de Maura, de Cano-

vas, de Joaquim Cosfa e de Silvella. Elles subiram muifo

alfo e viram do cimo da monfanha, como illuminados, o hor-
ror do desasfre pavoroso. De lá bradéram aos seus conci-

dadãos o alerfa confra o perigo, descreveram-lhe com as

bellas côres da eloquencia suggestionadora, o scenario da

(ragedia. Mas a grande massa, já sem sensibilidade moral,
olhou af'onifa para elles e seguiu o conselho asfucioso das

oligarchias que a exploram. volfando cosfas aos prophefas!...

Ha fodavia uma differenca enfre Salmeron escarnecido

pelos republicanos, Cosfa chorando peranfe a assembleia da
União cm Saragoca, Silvella entoando o de profundis da

palria— imagens de desalenfo, e Maura, appelando ainda

para o esforco individual, para o resaibo de fradicão ainda
não gasfo no seio das classes médias, prégando o seu bello
sonho— imagem de fé nacional.

Foi por isso que no areal desolado do pessimismo hes-

panhol, aquelles não conseguiram' planfar as suas arvores...

E' por isso que Maura não cahirá, e Eduardo Dafo . . .

cahirá mais depressa.

Wustracão Catho/ica ANNO IH
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Cegueira bemdifa:

kÅ longe n'essa Bretanha encanta-
dora e boa, onde a gente vae

retemperar os pulmôes. no ar

limpido refrescado de iodo, das suas praias e o espirito na frescu-
ra ingenua e commovedora das suas tradicgôes. aconteceu. segun-
do rezam os jornaes, o mais friste, o mais emocionante pequenino
drama. N uma das suas aldeias lavadas pelo mar

—

o mesmo sce-

nario ingenuo de pequenas casas a fazer a guarda fiel d'um pres-
byferio ou a vassalagem franca d'algum velho castello em ruinas,
vivia toda entregue ao seu amor, toda virada para a sua felicidade,
a mais linda rapariga d'aquellas redondezas. Casara um anno antes.
As suas ambi?ôes. as suas esperancas, os seus sonhos frageis de

rapariga entregara-os contente ao seu eleito, n'aquella clara manhã
de paschoa, que o bom do abbade, — que já casara seus paes e,

mercê de Deus, baptisaria os seus netos, os uniu para sempre em

nome do Senhor! Yvonnick e Jôel viveram desde esse dia, na mais

absolufa felicidade e quando tempos depois, veio o primeiro filho,
a alegria attingiria o seu auge, se pela aldeia o rufar frio do tam-
bor do pregoeiro, não enchesse de pavor e d'incerteza os destinos
d aquella genfe feliz. A guerra estallara dias antes e Jôel. embora
tivesse servido já a sua patria, tinha que voltar a sacrificar-lhe o me-
Ihor da sua franquillidade e do seu destino. Partiu.

Yvonnick ficou mais entregue ao filho, mais confiada na Virgem
do presbyterio. que Ihe resfifuiria brevemente o marido e tão resi-

gnadamente se acommodou á sua sorte, que logo ajudava o bom
do padre na sua romagem de consolacôes pela aldeia viuva. Noti-
cias é que não vinham . . . Aos domingos, depois da missa, passava

pela residencia e ouvia Ier os jornaes. Jôel fôra para Brest e deve-
ria áquella hora, andar talvez rondando a costa, n'um d'aquelles
monstros negros que ella vira uma vez no porto visinho. Tinha con-

fianca na Virgem; quasi vivia feliz. Um dia é que a desgraca feriu

de novo aquelle lar. Na volta do campo. encontrou em chammas a

sua casa e por mais esforcos, por mais supplicas, por mais he-

roica valentia d'alguns visinhos velhos, sô houve ás mãos, já meio

carbonisado, o corpo fragil do filho. N'essa tarde veio carta de

Jôel—Commovedora carta I — toda cheia d'amor, d'esperancas, de

projectos, a dizer-se bem, feliz, e a perguntar enternecidamente pelo
pequeno. Yvonnick ia endoidecendo.

Aquella dôr brufal, superior a tudo, alienava lhe de chofre toda

afelicidade, sacudia-a, immobilisava-a . .. Pobre Yvonnick I Volfou a

casa dos paes e dias depois, ditou para o marido, uma carta cruel,

desesperada, noficiando-Ihe o incendio mas não se atreveu a fallar-

lhe da morle^horrivel do filho. Mais tarde. Devagar, iria preparan-

do o seu Jôel, para a sinistra nova! E era sempre com lagrimas,
com muifas lagrimas, que o seu dia terminava.

Assim foi vivendo. Passaram mezes, foram e vieram novas car-

fas sempre tristes, sempre veladas da mesma cruel mentira. Mas

Jôel ia volfar.—Obtivera baixa, estava innutilisado . . . Uma noite um

submarino fizera explodir o cruzador em que embarcara e embora es-
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BRAGA— Grupo de socios da Juvenfude Caiholica que compunham o
•

Orpheon*
que executou a parte musical no exercicio do Mez de Maria, que

aquella sympafhica associagão fez este anno celebrar com grande bri/hanfismo na câpella de

Sanfo Anfonio d'esfa cidade

capasse com vida da horrivel catastrophe, tinha g
ficado inutilisado, aleijado de fodo, cego. Nova D

intensiîsima dôr feriu cruelmenfe a pobre rapari-
ga e novamente surgíu a difficuldade, o pavor.
de contar a esse desgracado a perda irrepara-
vel do filho. Jôel volfou.

Ao fim da tarde amparado por dois visinhos
mais felizes, entrou na aldeia aquelle que fôra
o mais forte, o mais desempenado rapagão
da ferra . . . Mas voltava velho, amachucado,

fropêgo, um farrapo ! . . . Ao chegar ao adro
um grito echoou:

— Joel, Joel...

—Yvonnick! Yvonnick!— e quiz correr pa-
ra aqúelles dois bracos que elle senfia abrirem-
se-lh/j.

Foi um longo abrago cortado de solucos,
de lamentacôes, de queixumes . . .

Seguiram para casa, máos dadas como no

dia feliz do noivado... A' porfa Jôel inquiriu...

—E o pequeno?. .
. Vou vê-Io . . . Vê-lo ? !

(Deus não me quiz deixar voltar com visfa) mas

beija-lo .
. . Deve estar lindo . . .

Yvonnick titubeou entre solucos ;

— Sim, sim, mas está a dormir.. . Logo—

aventou receosa.

D

O

— Nada, nada, quero beija-lo . ..

—Dentro,

n'um ber^o um sobrinho rabujava . . .

Vês... Conheceu-me! e doido de jubilo foi na

direccão dos gritos mas tropecou e cahiu . . .

—Yvonnick, dá-me o nosso filho . . .

E a pobre rapariga hesilou, fremeu, sentiu

na cabeca uma onda de sangue: sentiu no co-

ra?ão um grito de remorso mas, aproveifou-se
da confusão e — mentiu —

piedosa mentira I —

pondo-lhe nos bracos tremulos de jubilo, o cor-

po extranho do so!)rinho.

Foi um mar de beijos, d'exclama<;ôes de

lernura. A crean<;a mimalhava feliz.

Jôel cobria-a de beijos, sacudia-a nas máos.

—Vês, conheceu-me, Yvonnick,

Já náo soffro tanto . . . Já tens um amparo.
Deus m'o salve, Tens o rapaz. Ha de ser for-
le, crê . . . Olha, sou quasi feliz e beijou de no-

vo a creancita . . .

filho

—

Beija o, beija-o lambem. E' o nosso

JOSÉ DE FARIA MACHADO.
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PEQUENINOS

0 meu dedal

Estás gasto e bem velhinho,

A' meu rico e bom dedal,

De coscr tanto enxoval

De bom e alvissimo linho.

Vaes estando furadinho :

Tudo se gasta, afinal !

De trabalho é bom signal
Tu estares tão gaslinho.

Companheiro de costura,

Bem como reliquia pura,

Eu sempre te guardarei.

Não me esquecerei de ti :

Foi comtigo que aprendi
A coser o que hoje sei.

FRANCISCO SEQUEIRA.

coæ a.

Poeta. encheu de rosas os caminhos,

Rescendentes a Amor, alvas de lyrio...
Com as fontes cantou, embalou ninhos.

Sorriu, gemeu, foi sonho... e foi martyrio.

E o Povo na sua alma recolhia

Aquella Alma de luz, meiga e Leel.

Que em perfumados versos se expandia
Por serras, por jardins de Portugal.

Mas não bastara ao Vate o ter um culto

Nas almas dos artistas : para Vulto

Tão grande era precisa môr victoria...

,..E erguendo para Deus a ancia, a vista,

Glorificou-O...
— E (maravilhal) o Artista

Achou, glorificando, a sua Gloria.

1

Teixeira Pinto
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LiccOes da historia
ooo

Uma conspiracão ha 275 annos

Não é nosso proposito avaliar aqui do va-

lor dos monarchas da ultima dynastia porfugue-
za. E' ampio esfudo que o espaco e a indole

d'esfa revista não comporfam, alem de que de-

manda conhecimentos psycho-physiologicos que
não possuimos, e invesligacôes que não fize-

mos.

Muito convem, no emtan-

to, frisar que a raiz da dynas-
tia brigantina era bôa, e que

se depois os ramos se esfio-

láram, resequiram ou não fô-

ram sadios por vezes, isso

não é da responsabilidade de

um homem. mas altos desi-

gnios da Providencia que em

tão má hora arrebatou do

mundo o principe real D. Theo-

dosio, filho de D. João iV.

Aquillo que no duque de

Bragan^a mais surprehende é,

não um vasto talenlo que não

finha, mas um fundo conheci-

mento pratico das necessida-

des do paiz, da situagão gra-

vissima em que nos encontrá-

vamos, e da alta missão de

um rei n'aquella altura.

A elle muito deveu talvez

a revolu<;ão de 1640, a vi-

ctoria e a decisão audaz que

0
a caracterisou. Em 1637 deu-se em Evoraopri-
meiro signal da conspiragão; fidalgos e povo em

grande tumulto alli se sacrificaram pela causa na-

cional.dando rebate do perigo que corriam, aos

dominadores do paiz. Tanfo assim, que desde

esse anno afé ao de 1639 o gabinête de Ma-

drid por conselho da sua succursal de Lisboa,

trafa de se desfazer de D. João, duque de

Braganca. direcfor effectivo do movimento in-

surreccional latenfe, mas fão ineptamenfe posfo
a descoberto pela lingua e acfos dos fidalgos,

Q —velho sestro de conspiracôes porluguezas cu-

PORTO—O S. João no no Tiraz, logar do Pêgo Negro, em

Campanhã

jas victimas sô não sa-

hem bem da refrega
quando se deixam en-

ganar ou se deitam a

dormir. . .

Em pouco mais de

um anno coníam-secin-

co tentativas traigoei-
ras do duque d'Oli-

vares. desde a offerta

do Ducado deMilãoa

D.João, para o reti-

rar de Portugal, até á

ordem de se apresen-

far na Cafalunha.Sou-

be o duque de Bra-

ganca esquivar-se a es-

tes e a oulros golpes,
pensando e muito bem,

que por falfa de chefe

capaz estaria perdido
o movimento como se

perdêra a independen-
cia. Em 12 d'outubro

de 164o comecam re-

Anmu III
°

Outro frecho do Bapfismo de Chrisfo na Ponfe do Pêgo Negro
(Clichés do anr. R. dc Castro)
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gularmenle as reuniôes dos conspiradores no

palacio dos Almadas. Mas as imprudencias
continuavam.

Segundo referem auctorisadamente. Schaef-

ter e Rebello da Silva l'lum mez depois já
fudo se sabia em Madrid. A paz da impruden-
cia, as hesitacôes augmentavam. E o Duque
resol ve acabar com ellas, definir situagôes por
uma vez mandando dizer de Villa Vi^osa aos

(l)—Schaeffer-GescA. v. Por/uga/- IV-461; Rebello da Silva

tiistoria de Porlugal IV. 137.

O fidalgos, atterrorisados já com as ameacas de

Madrid, a '21 de novembro 'que, se porventu-
ra os fidalgos de Lisboa fallassem ao que pro-

mettiam, e se esperava do seu valor, não duvi-

daria pôr-se elle em campo sô, com os povos
do Alemtejo, que não haviam de desamparal'o.*

E, homem pratico acima de tudo. accres-

centava ao porfador d'esta communicacão re-

soluta. Joáo Pinto Ribeiro, que relirando a mão

que este procurava beijar como ao seu fuluro

rei :

—João Pinlo, não compremos a couve pri-
meiro que a carne . . .

BRA GA— Um grupo de alumnas do CoIIegio de Nossa Senhora da Conceigâo de Guimarães.

que ulfimamente visifou o Bom Jesus do Monfe
(Cliché da photvBellc7.a)

CoIIegio de Nossa Senbora

da Conceijão
oOo

No dia 26 do mez proximo passado vieram a Braga,

de visita á cidade e ao Bom Jesus do Monfe, as educandas

d'esle magnifico Collegio.
A fodos encanfou sobremaneira a jovialidade, compos-

fura, boa ordem e disfincc.ão com que se apresenfaram as

numerosasalumnas. superiormenfe dirigidas pela Exc.'"'' Snr."

D. Beafriz da Cruz Novaes.

O Collegio de Nossa Senhora da Concei?ão, que esfá

a cargo da Irmandade de Nossa Senhora da Consola^ão e

Sanfos Passos, conquisfou ha já muifo o bello renome de

que gosa.

E' o collegio mais anfigo de Guimarães, e porvenfura

o de (odo o nosso formoso Minho. A sua fama eslende-se

^ ANNO III

O
ao longe e ao largo, e por isso a elle fem acorrido de todos

os ponfos do paiz innumeras jovens, que ficam devendo a

esfe admiravel esfabelecimenfo os primores da mais esmera-

da educagão e ensino.

Senhoras da primeira sociedade de Guimarães. feem

ligadas a esfe collegio as mais vivas e saudosas recordacôes.

Edificio grande e hygienico, espagosas cercas para re-

creio, sifuagão salubre, olimcntacão abundanfe e cuidada,

modic'dade de pregos, pessoal docenfe de comprovada com-

pefencia, efc, nada falfa absolufamenfe nada, para que esfe

collegio deva ser preferenfemenfe escolhido pelos pais de fa-

milia para educa?ão de suas esfremosas filhas.

Ha ainda uma consideracão que forna grande, exfraor-

dinariamenle sympafhico esfe collegio: é que fodos os lucros

que deile se possam auferir, são para susfenfar um Asylo de

Mendicidade!

Abengoado dinheiro, que illusfra o espirifo da juventu-

de feminina, e mitiga a fome a fanfos e fanfos desgra^ados !

— • » » ♦ »
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BRAGA—O quinfanista de Medicina,
snr, Bernardino de Senna e Silva Faría Tinoco,

fílho da ex.ma 5nr.a D. Adelaide de Jesus

e Silva, que morreu vicfimado pelos
ferimentos que recebeu debaixo d'um elecfrico

A decisão do Duque parece ter produzido o
seus effeitos, porquanto n'uma conferencia rea-

lisada a 25 de novembro foi marcado o dia 1.°
de dezembro para o movimento, noticia envia-

da a 26 para Villa Vigosa e . . . espalhada em

segredo por toda Lisboa por boccas de Damas
e Frades linguareiros. Rebello da Silva conta :

'Pessoas obrigadas a Miguel de Vasconcellos
finham recebido denuncias do plano, e afé do

dia aprasado, e ao proprio secretario fôra en-

viado um escripto anonymo, prevenindo-o de

fudo. Como Cesar, não quiz abril'o felizmenfe.*
Que muifo, pois, que alguns comecassem

vendo perdida a partida e tudo descoberfo ?

A 28, quando em conferencia se distribuiam
os papeis de cada um e suas forcas pelos bai-
ros da capifal, D. João da Cosla, o mesmo

que ousára proferir a nobre e jusfa phrase: an- 9

6
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fes uma repubiica bem porfugueza que um re

esfrangeiro, é o primeiro a levantar duvidas que

mais encheram de perplexidade a massa dos

hesitantes. Todavia, João Pinto Ribeiro e D.

Miguel d'Almada não se calam, trabalham sem-

pre e denodadamente, apenas aborrecidos pe-

Ías imprudencias feitas, que a incerteza e hesi-

ta?ão dos fidalgos aggravavam, compromellen-
do todo o movimento.

Aquella conferencia de 28 foi de mau pre-

nuncio. João Pinfo esperou impaciente o resul-

tado d'ella. Chegou lhe no dia seguinfe á meia

noife a casa por dois fidalgos que lhe vinham

annunciar o addiamento— um addiamento da

revolucão para a qual faltavam apenas quar^n-
ta horas I — e pedir a participa^ão d'elle pafa

Villa Vi^osa.
João Pinto Ribeiro exalfou-se e negou-se a

faze-lo exprobando os dois mensageiros e os

demais fidalgos pela sua fibieza d'animo e por

não reconhecerem que o golpe ou era brusco e

audaz e sem delongas ou . . .

Os dois fidalgos retorquiram com o relalo

esmiugado da discussão da vespera, traváram-

se de razôes com o Secretario, e ao cabo este

expediu a trisfe noticia para o Duque no dia

3o, ás 4 da manhã.

Cedêra, mas não convencido. N'essa ma-

drugada, pouco depois dos fida"tgos o abando-

narem, corre veloz a casa de outros fidalgos.
Encontrou-os atados ao argumento de que eram

poucos para tão grande feito, diz Rebello da

Silva. Aperfados comludo pelas energicas pa-

lavras de João Pinto Ribeiro, *offereceram-se

para continuar, mas sô por fidelidade. e com

os brios quasi abatidos.*

Alcancado isto, já pela manhã, João Pinto

vôa a casa de outros portuguezes da nobreza

fiel, repete-lhes as mesmas razôes e incitamen-

tos, com outros que as circumstancias aponta-
vam, emprega n'este trabalho fatigante toda a

sua habilidade de homem do fôro, e finalmente

ao meio dia, podia dizer ganha a cartada. E

para não perder tempo, enviou um segundo cor-

reio para Villa Vi^osa dando como vencidas

todas as difficuldades e o movimento a estallar

no dia marcado.

D. João que tinha mandado ordens em con-

trario para a sua gente em face do primeiro
correio de Lisboa, em face do segundo. não te-

ve tempo de a mandar pôr a postos outra vez.

O resultado foi não corresponder no mes-

mo dia ao movimento de Lisboa.

O resto do dia e loda a noite foi gasto em

preparafivos e anciedade. A inconfidencia de

um fidalgo ia levando tudo ao fracasso. Feliz-

menfe a sua coragem tudo remediou tambem.
... E ás nove horas da manhã do dia 1."

de dezembro a revolucão, n'um impeto febril e

audaz, reaffirmava a independencia da nacão...

Catho/ica ANNO III
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Prodiga foi a mão do

Senhor, enriquecendo de

dons nafurees a patria

porfugueza. Cada canfo

da nossa paisagem é um

paraizo miniaturizado.

Linda terra a nossa! N'ella os

monfes são jardins, em que os

maffos flor dos embalsamam o

ambienfe com as suaves emana-

?ôes da murfa, do fomilho e ros-

man nho; as praias têm a luz for-

le, rutila, com que as dunas doi-

ram as suas areias espelhanfes,
e o marfonaliza o seu azul heral-

dicamente corfado de prata que

Iremeluz; os rios, então, alliando

num paramo sô o verdejar da

monfanha afapefada de hervas

odorantes e o fremeluzir das on-

das feridas pelo sol é o maior

arroubamenfo do espirifo.oqua-
dro apropriado para aquelle
engano d'alma ledo e cego

amaviosamenfe canfadopor Luiz

de Camôes. A phofographia re-

produz, e nesfas paginas archi-

vamos, frechos de bellezas na-

turaes.

MONSÃO—1) Passa-

gem do río Minho na

Pedra Furada.

2) Paisagem do Rio Mi-

nho.

(Clichí'9 do snr. .1. Pereira

.Tnnior)
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GEREZ—Lago do Parque das Thermas

(Cliché do £cneral sr. Snrtorio d'Axuiar)

Avenida das Thermas

(Cliché do sr. Alfredo Vieira Gomes)
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ARREDORES DO PQRTO—Ponfe em S. Roque da Lameira
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Ponfe sobre o Rio Lega
(Clichés de J. d'A/.evedo, phot. da «111. Cath.»)

Wustracâo Catho/ica



Impressôes do theatro da guerra
VI

Na linha de fogo

"UNCA me foi dado ir propriamente á

linha de fogo, mas pude aproxi-
mar-me d'ella, a uma distancia em

que podia vêr ou adivinhar as posicôes dos

exercitos combatentes. Disse adivinhar e assim

é, porque n'esta lucta de trincheiras, desappa-
rece todo o apparato que a imaginacão nos re-

presenta quando ouvimos fallar de guerras.

Quão longe estamos dos quadros replectos de

movimentos e figuras de combatentes nas mais

variadas attitudes a que os pintores nos habi-

tuaram I

Hoje o campo de batalha é totalmente dif-

ferente. Uma extensão de terra cujas menores

saliencias estão aproveitadas estrategicamente.
O

G" PAG. 28

Costumes do Gerez

(Cliché do general sr. Sertorio d'Agniar)

onde correm parallelas duas ordens de trinchei-

ras habilmente dissimuladas. D'estas. dc parte

a parte, exerce-se uma vigilancia extrema : ao

menor movimento na trincheira, ao assomo d'u-

ma cabeca, d'um periscopio, um tiro avisa que

o inimigo esfá álerla.

Os canhôes, escondidos em depressôes do

terreno ou afraz de edificios arruinados, disfar-

^ados com ramagens para escapar ás pesqui-

zas aquilinas dos aviadores, nas arvores fios

felephonicos, finos. quasi invisiveis. pondo em

communicacão o commando com as trincheiras,

e, deante d'esfas fios de arame farpado, ema-

ranhado, ennovellado, para impedir com suas

púas qualquer avanco do inimtgo,
De longe não se suspeitaria da existencia

d'esses cordôes de homens, se não fosse a chu-

va periodica de schrapnells com que mufua-

menle se mimoseiam. Os cobertos das frinchei-

ras, os saccos de areia e terra, fornam quasi

sempre inocuos esses peloiros.
Dentro da trincheira a vida é monotona,

enervante,—vida de toupeira a que pouco

afeito está o organismo humano.

A agua infilfra-se e forma um magma

de lodo em que devem passear horas in-

teiras os occupantes. O frio, as exhala-

gôes pantanosas, a humidade, desenvol-

vem os germens da dysenteria, rheumatis-

mo, pneumonia, fypho. etc. A falta de Iuz

estiola a pelle dando-lhe apparencia ca-

daverica.

A solidão forcada obriga a longas
medifacôes e convida á melancholia. Con-

Ira esta. que podia gerar o desanimo,

combatem os homens com mil invencôes

curiosas: é a musica, a poesia, o jorna-
lismo improvisado, as conversas e sobre-

tudo o fumo.

O cachimbo é o melhor espanta-males
do soldado. o remedio mais efficaz contra

o tedio.

A' noute vão os maqueiros recolher

os feridos. Geralmente, quasi por accôr-

do tacifo, n'essa hora cessam as hostili-

dades; os cadaveres são enterrados, os

feridos conduzidos ao posto de soccor-

ros immediatos, não distante das trinchei-

ras. Tal situacão expôe-no ao fogo da

artilharia inimiga. Não julgo que se vise

propositadamente esse posto da Cruz

Vermelha, mas quem pode evitar que al-

guma vez um erro de observacão ou pon-

laria fa<;a convergir para ahi as ballas

dos obuzes?

Uma vez eslando eu n'esse posto, pu-
de auxiliar nos pensos apressados com

que se acode aos feridos antes de os le-

varem ao hospital.
Cinco minutos depois de me relirar,

uma bomba cahia no sitio decepando a

cabeca d'um medico militar ainda joven
com quem pouco antes me enlretivera,
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RIO DE JANEIRO— Vista da ligagão da Avenida Central e Aveniaa Beira-Mar

VALENQA—(Estado do Rio de Janeiro). Estagão do E. F. do Brazil
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Morreu emquanlo tratava um ferido. Gloriosa

morte no logar em que o dever o collocara. E

como este quantos casos!

Quantos heroismos de soldados que se ex-

pôem á morte para salvar um inimigo ferido!

E que dedicagão, quanta compaixão para

com o adversario vencido, agora em seu po-

der !

Verdadeiramenle não se extinguiu no cora"

<;ão humano aquelle sentimento nobre de ma-

gnanimidade com que Deus o adornou.

Como em todas as guerras. tambem n esta

não fallam alguns ardis engenhosos com que se

procura desnortear o inimigo.

Canhôes de madeira ou papelão, enormes,

collocados em logares visiveis, para atrahirem

o bombardcio a um ponto inoffensivo, bonecos

dc palha vestidos de uniforme postos como sen-

linellas onde nada ha que vigiar, toques de cor-

netas sem motivo plausivel, etc.

Contou-me um official belga um estratage-
mo com que elle conseguiu aprisionar uma co-

lumna allemã — O caso deu-se perto de Nieu-

port. O esquadrão de cavallaria que elle com-

mondava descobriu a dita columna, mas o ata-

que de frenfe era impossivel, as metralhadoras

ccifariam o esquadrão. Como levava uma boa

quanlidade de cavallos de muda, manda fazer

uns bonecos de palha, veste-os com os capotes
dos soldados, liga-os fortemenfe aos cavallos

livrcs e dirige-se contra a columna. O inimigo
aleca furiosamente o esquadrão de espanfalhos;
enlretanto os verdadeiros soldados vão silen-

ciosamenfe occupar a retaguarda e investem

incsperadamente os allemães. Estes, desorienta-

dos pela surpreza brusca, levantam as mãos e

rendem-se.

Outra faganha das tropas indias.— Trata-

va-se de incendiar o deposito da arfilharia alle-

mã, cuja posicão fôra fînalmente conhecida.

Cinco gurkhas encarregam-se do trabalho,

Pé ante pé, aproveitando a escuridão da noite,

aproximam-se das sentinellas. a um dado signal

(que era a imitacão do coaxar das rãs) atiram-

se ás 3 sentinellas, matam-nas com suas ada-

gas, emquanto dois vão lancar bombas incen-

diarias no deposito. Pouco depois voltavam os

cinco silenciosamente ás trincheiras ; uma ex-

plosão terrivel annunciava o exifo da arriscada

empreza.

Muitas vezes os allemães mandam um gru-

po de soldados que fazem signaes de se rende-

rem; em quanto os belgas vão recebe-Ios, de

repente os pretensos vencidos deitam-se na ter-

ra; uma descarga inimiga varre o regimento

belga attrahido ao laco.

Por isso so com grandes cautellas é que se

acredita em rendimentos inimigos.

Confava-se por lá a proposito um caso que

se non é vero é ben frovafo. Um dia perto de

Ypres, os inglezes, depois de terem cahido

n'uma cilada destas, recolhiam os cadaveres

para lhes darem sepultura. Como os mortos

eram muitos, enterravam-nos todos n'uma gran-

de cova adjacente. Cada corpo allemão que se

deitava á valla, era acompanhado da phrase :

«Go fo helU ( vae para o inferno). N'isto um

ferido. que se julgava morto, comeca a dizer

que ainda vivia. O inglez, fleugmatico, respon-

de : €I donot believe, you are ail liars* (não acre-

difo, vocês são todos mentirosos) e arremessa

com o homem para o covão . . . Não julgo au-

thentico este facto, mas revela bem a descon-

fianca que nasce das ciladas da guerra e a cor-

respondencia ingleza ao odio especial que Ihes

mostram os germanos.

Os capellães militares
visitam frequentemente as

trincheiras; o seu minis-

terio é fecundo ; grande
o amor que lhes teem

os soldados.Quantas con-

fissôes ouvidas ao som

do canhoneio! Quantas

almas regeneradas para

Deus! Quantas almas que
talvez se perderiam, se

não se vissem com a mor-

te deante dos olhos! Ve-

xafio daf infel/ectum.

V. A. C.

ESTADO DO RIO DE JANE/KO—Uma rua de Valenga
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PORTO DE LUMBY—Ilha do Governador
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V/s/a gera/ c/o Por/o í/e Lumby na Ilha do Governador

Um aeroplano Ievanfando vôo
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■fl Querra Europela

Castello d'Agua da Esfagão em Memel desfruido pelos russos
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A GUERRA SANTA—O 'movimenfo no Bosphoro
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