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)\'lf üo no~ ca.Ltsou surprcza - digamos, se'.n n_10~ 
!!~ d€slrn. ! - o succcsso do nosso pnmeJ ro 

numC'ro. Xcm seda mesmo de esper:n outro aco
lhimento por par[.e dos nossos profissiona,:.:s e 
amadore3 do Yiolão, da<lo o int,2r-:::sse que esse in
strum,::nto Yem d"sperlando em todas as cam:1-
das de no~sa scc.:iedaJ,2. Vale a pena, consignar 
aqui a solidariedack franca e geral tk ouc no,; 
Yimos rocleados d•'.:sd,:: qu,2 esboçamos o plano <le 
organisação dessa revista. 

:\Ia! dclin,2aramos, com effoilo, as nossas in•
tençõ::-s, e já as mesmas se sentiam amparadas 
moralmente por numero não pequeno, de adhc
sõcs aprecia Yeis. 

Lancacb n s,2mentc da idéa, "csauissada" a 
mesma ~m pakstras apenas, e j~t o' apoio sin
cero, clcsinter,2ssado de alguns forçava-nos a sw'I 
plena con ecu ão, animando-nos cada Ycz rn':lis 
ú uma brey-e renlisação. 

Emprehendcmos. D,::ixai1do o acanhaJo nm
bito de intimidade cm que se embryonára, lú•l
çámos logo ao quatro pontos cankacs o nosso 
plano. Demos-lh a maior publicidade possível. 
EnYiámol-o aos pontos mnis distantes de uossc 
terrilorio; e, atraYessando fronteiras, depnzc
mol-o aos ouYidos <lo estrangeiro. 

Poucos dia ryrnis tarde, c01n,2çaram a chc
gar-ncs as mão O!': applausos e os louvore de 
todos a quem nos ender,::çáramos. 

E era animador, francamenl,2 animador ,~sse 
espirita de solidariedade e de estimulo que nos 
envolvia e nos empolgava, a ponto d,2 firmar
mos, lksde logo, para com todos, o ccmpromisso 
moral tk tornar realisado o programma que li
miclamen Le prorn,2ttiamos. 

Exced,2u, mesmo á nossa espcclalica a ue
nerosidad,2 que profissionaes, amadores e p~s
rnas amantes do Yi Ião nos dispensaram com 
franco enlhusiasrno. 

Lançado á publicidad,:: o nosso primeiro nu
mero, com as lacunas naturaes ele uma orgnni
sação que apenas se inicia, continuamos a re::e
ber os Yotos de prosperidade e o apoio moral e 
material de amigos enlhusiastas, sem os quaes, 
se tornaria difficil e, quiçá, impossível o cumpri
men lo de nosso "cksideratum". 

Cumpre-nos, pois, registrar neste segundo 
numero os nossos amplos agrad,::cimentos a 
quantos nos alentaram com o seu impulso ani
mador. 

A YOZ DO VIOLÃO 

Aos violonistas que nos têm honraclo com 
suas visitas ·· sua amabilidade proverbial, para 
qu,c passámos emprehcndcr a obra de congraç::i
mento cl,:: toda a classe; 

Aos amadores daqui e dos Estados que nos 
têm en\'iado a sua solidnriedade, sempre cre
s ente; 

A's casas de musicas e de discos, que nos 
têm prestado o s•eu apoio incondicional; 

Aos "studics" de radio que, cavalheiresca
mente, nos auxiliaram com propagandas espon-
taneas e inestimaYeis; · 

A todos, ernfirn, que souberam cornprehen
der o alcance desprovido de ambição, que nos 
~rnimcu e animará sempre, até que possamos al
tingir o Yerdadeiro escopo de nossas intenções. 

Agora, mais do que nunca, appellamos para 
todos, solicitando ess,2 apoio que não nos faltou 
no inicio da jornada. ., 

Nunca poderemos prescindir dcll ... ; e tem0s 
certeza de qu,:: elle não nos falhará para maior 
incremento Jo estudo do Yiolão e da musica bra
sileira. 

Ficam, clesl'art,e, expressas aqui as nossas 
solicitações a todos aqudles que se interessam 
p'.;]a cultura <lo instrumento nacional, quer en
viando-nos photographias, entrevistas, ele., quer 
mesmo forn•ecendo-nos suggestões para mdho
ria da publicação. · 

Um dos pontos capi_laes de nosso program.
ma é a diffusão de canções naciona,::s ,:~ musicas 
de sólos de todos os violonistas brasileiros. Nesse 
sentido, endereçamos Lambem o nosso pedido, 
para qu 0 nos envi-em as composições de violão, 
muitas dellas ineditas até hoje, pela difficulc!a
de existenk de encontrarem uma vehiculação ac
ccssiYel. 

Contando corno certa a collaboração eS])On
tanea <le nossos leitores, mesmo na propaganda 
dessa publicação, agradecemos desde já tudo o 
que por nós fiz,::rem, certos de que com essa com
munhão de esforços é que levaremos a termo o 
ideal por nós alimentado, de dotar o Brasil 1e 
uma revista de dasse, unica no seu gencro em 
todo o mundo. 

Por emquanto, já nos é satisfatorio assigna
lar os nossos agradecimentos pelo auxilio que 
nos prestaram lodos, facultando-nos iniciar com 
segurança a obra de soerguimento de "tudo o 
que é nosso". 
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~ uem, mais tarde, se der ao Ira
~ bolho de escrever a historia 
da musica brasi/Pirn, não poderá. 
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por l'erlo, oluidar o nome simples, 
mas brilhante, de Ernesto Na-::nreth. 
E, se 111n espirito impardalissinw de. 
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justiça presidir á elaboração de tão 
preciosa obra, o se11 nome appare
cel'IÍ, forçarlwnente, com o releuo 
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que merece, entre o..1s grande.~ pro

p11anwlores da harnwnia nacional. 
Ernesto .\Ta::ar th, com a simplici

drule encantadora de s1111 obf'a, tra

çou, se111 o (Jlle!'ef' tol11e:, us l'!Jlh111os 

/'11nâmnentaes da nossa 11111sica. /11-

feli:mente, a;lé hoje, ncio c11co11tf'o11 

1'011fi1111adof'es. 

.lo tempo e111 que os seus langc,s 
aµp11recerc;_111 nus salões rwsleros de 

110.\SOs nuós, rudupiaua-se ao so111 de 

11wulrilhffs franc('://s. sclrollishs, e 

valsas viennenses . .\'os 11elhos sola-

Nazarcth, aos 5 annos.,. 

res tio segundo l111perio, 1'11jos gale

ria.~ mo11oto11as <le jnnellas abria111 

JWra os pomares das l.arnnjeiras. de 

, ·. Clrrislovlio 011 de Bola/'ogo, as li

.r1111·as !ln nohre:a, encasacadas e de 

.mias de balüu, ('scorrega11n111 pelos 

soall1os 11nlc11/os de espl'ema('c/e e 

('SJ'11siatJ/I/I) [lrnçufas (l//1(/V('is 1/(J SUl/l 

de 011/igas ('()/1/radnn<;as ('Slrnngei

J'(/~. 

'·Ctwi11e de <ic1111es! ... Ralan

r·é! ... Tuus. 1 ••• 

E os w/e111r111es se s11c1·cdin111, e111 
reuerencins s11wws e desli:es 111ag('s

l< SOS. 

.-\pparecera111. então as pri111f'iras 

po/k11s. l:ram de 11111 rylhnw 110110, 

bal1111cen<lu e. ligeiro, forçnndo o nr
;.e1e,.a111('11to da dansa. 

l:.: o nome de Ernes/(J .\'o:af'•'lh 1·u-

111eco11 11 ser p!'on1111rirulo sob o ti
tulo dos seus "tangos''. 

A 1iri11ciJJio, - como em uernl 
sucr·rde com Iodas as i111101wções, 

os trabalhos do nove/ ro111positor 
('1'011! e:i:ecutr,dos sob o app/a11so de 

uns e a reservrr de 011/ros. 

A mocidade entrou a vibrar des

de lur,o, 1·0111 a alegria de srus rom

µassos e a singele;:a //e seus c1111tos; 
,, ue/hÍC'e, porém, olhava des('onfia• 

da µara aquetlf' ro11j1111clo saracufea
d(), e s11spil'a1w, smulr,sa das velho

rias de suas quadrilhas: 

"Pus de qnatre'' !!! 

.\'riu poucas ve::es irrilrrua111-se as 

cabeças encanecidas, advinhando, 
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1se111 duvida, que o tango, começava 
a a:,sea11ral" o seu <lominio, ouas

sc,lando e empolgando o espirito da 
épor1;. 

1~·ra u advento da musica brasi
leiro! 

E, nesta .\'a:orelh principiou a ver. 

desde enlrio, o seu nome el'oando 

por lodos o~ sal6es do Rio. 

L". ll(io raro, 1111011do a 111e11i11a-pro

diyio, a 111oci11ha pianista da {omilin 

arabaua de exer11/ar peças classicas, 

nus ser6es cm 1111e se bocejaun cí es

pero do chá. 011/!ia-se 11111a 011 011/ra 

1//J=, pedir 11(/i.Tinho como se esti

l'essl' a revelar 11111 l'ri111e, receiosa 

de o//c11der u espirita dos "Chu
pins: 

T()1111e. aaora, 11111 /011g11i11ho do 
.\'a:uret!t! ... 

t; log1J 1, ambiente se enchia de 
11111 cas1'ale11r alegr(' ele 110/os. es{11-

sia11/es e bem ruthmadas, abrindo 

sof'risos e dissipando a modorra 1111(' 

pai!'avo sobf'e as pesadas tapeçarias 

e os pesa,dissi111os moveis de moyno 

e jacaranr-lá . . -l 1J/egria tomapa cr,11/u 

da casa. 

.. Fui 11ssi111 <til(' .\'a::arelh co11q11is

lo11 o espirito de s110 época. 

Chegou... e venceu! Facil lhe 

{àra a 11ictoria, pois lra::ia em suas 

co111posiçôes o pri111eif'o sullaba

rio das phrases n111sicaes do Bra

sil. O que ellc chamava de lan• 
{lo, 11ãu tinira relaçcio alguma com 

o fanuu, que hoje em dia i111por

la111os dr( .-\rgentina e du Ur11guay, 

esse gf'ilo de maldiçcio de alg11111ns 
cc,1111,das que Piue111 assoberbados 

pelo 11ic-io e pela degradaçcio. 

P011<'0 ll'lll/JU d('pOiS, Of)f)//l'e1·cu 

:, lllaxi:re . 

.\'o:orc/h /ui o s('u prederessur, 

muito l'mboru, elle u j11ly11e in{eriur 

"-? mais /Jai.ro do que os seus /(//1gos. 
Susceptibilidculcs de artista:> '!1,l{ío. 

E' 111/e o tango, como elle o co111pr('-

1he11de a/J hoje, f)OSSIIC 11/llCI /eiçcio 
nobre <' disti11cta, - re/1<'.ro r/1' sC/l 

te111p('ra111e11/1, 1111ro e honesto, -

sem u carac!Pr lubrico e obsceno dos 

nw.l'i:res e dos .~11111bas de hoje. 

1::.·, antes a adaplaçrio nacional du 

lwbanera, da11sa original de C11bo. 

t; {oi. sem duuida, da lw;lio da ha

banera co111 a pulka - no di:er de 

.\lario de A111lradc -- 1111e nasceu u 

1110.rixe. 
.\'u:arelh 1·011/i1111011, todavia, a 

COlllJJOr se111pre os Sf'IIS /anguinhos 

pessoaes e i11co11/1111diveis. Até hoje, 

seio acce11/11w/issi111as as s!.Lªs dif
/erença~ do samba, essa rerenlis.·i111a 
modalidade do 111a.ri.re brasileiro, 

eivwlo de 111oliuos e accidentes, to-

111wlos á avassalrutora musica ameri-

1·1ma, que 1'slá servi11do, com a s1w 

influencia nociuo, para descaracteri

.·111· a nwsica brasileira. 

Oc::::::)Oc::::::)O 

O PRIMEIRO DECENNIO 

1
~ rnesto .'\azareth 
J:!:l::1 ro do :\héco. 
ço de 1863. 

n;iSC'('U 110 11101'

:IOS 20 de ?lfar-

.'eus paes. \'a:co l.ourl'11ço da Sil
n1 :\.1z:1rcth e Carolina da Gunha :'\:t· 
zarl'lh. arra:la\·:1111 com as difficul
dade, de urna \·id;i pob1·z•, 111as hon-
i'nda. -

(} 11101-ro do '-.'héco. situHdO nos 
!i,111eos do 111orro do l'inlo, n:1, 
d(!Jl{'liL' 1c111po. quasi deshabil:ido, 
-'-l•l'llfü; tres ou qurrt1·0 c,isinhas 111r;
·lestas, :1h·eja1·a111 as caliças ao so;, 
l'111prestando a alegria de 11otas br:111-
ca. ao 1·erde espes,o cl:is encosl,i.. 

Por 11111a :ingulirr eoi11cirlc·ncia, a 
;nusiea grnuina111rnte carioc-a fci 
,-t·111pre oriunda dos 111orros da e:1-
pital. 

Hoje. o samba qut• 11,1sce n:1 pr:;
n1iseuicl;1dr da vicia rude das favl'l
!as. ogrupadas sobre os tkclives d:is 
p{'dreir,1s, dr,ce dr lú, L' vern p:1r:1 
.i cidade, receber a consagração po
pular nas \·ictrolas, no rudio, nas or
chestras ... 

() "tango" de :\azareth. prolopl:1;.-
1n<1 do niaxixe e cio chõro carioc:i, 
nasceu ta111lw111 no n101-ro, para d-
1·er, 111ais tarde, na ricladr. 

.e aos. nove 

lia q11asi setenia annos. nas ek
rnç·ôes que cerc,1Y:1111 a Cid:icle :-:ov,1, 
a existencia ern arrn·stad:1 absolúla
mente SPlll conforto, e se111 as con
diÇ'Ül's de h~·gi<'nr tão pr,·cisas e1n 
nossos dias. Em, LoúaYia, - no pro
µrio clizrr ele \azarelh uma vida 

pittorcsca e poetica. 

Criou-se o pequ,cno 110 1norro: e, 
,1 ua primeira inl'ancia deeorTé'll 
qua. i toda no m ras1110 daquelll'S 
11rno .. cercndo pelo cnrinho r]QS 
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1\.OS T,F_,J'\l~POS PRJ:vlITIVOS (Continuacão) 
A n:usi~a dos. primitivos, a julgar pelo 

0

matc
- rwl fornecido !)elos nossos indi<->enas tal "" ' como encontrámos JlO eóro rla rlanca do Tucuhy 
d~s :vracuxys e \'apiclianas, das fro~tei!·as septe11~ 
tr1onaes do Amazonas (1), no canto da bebida 
dos Coroados do Estado de São Paulo (2), e tan
t~s outros, é de uma tão grande pobreza melo
dica quão apreciavel riqueza rithmica. E não 
raro ouvimos ainda hoje, como nos foi possível 
oct:asionalmente no Allo Purús e Acre, dos Ypu
rinas e P.ainarys, fanhosos e n1onotonos córos ri
tuaes, entoados do começo ao fim sobre o mes-
1110 som. 

Assim é que devemos admittir que, dos ele
mentos formaes da musica, o rithmo, servindo, 
J)Or assim dizer, de traço de união entre ella, a 
dança e a poesia, teve antes e melhor· do que 
qualquer outro ensejo para desem·olver-se. 

Com elle, surgiram os instrumentos de per
cussão, ruidosos e estridentes uns, roucos e ca
vernosos outros, - os de sôpro ou de vento, um 
pouco mais melodiosos do que os primeiros, e 
até, cerno já dissemos, os de cordas que, pela 
fórma muito commum do cabaço amargoso da 
cuitéseira apresentando um bico, ás vezes, bem 
saliente, devemos admitlir como de facto arl
miltimos que constituam o nosso instrumento em 
sua phase mais embryonaria. 

Esse facto, como disse o Dr. Pedro Teixeira, 
referindo-se á moral relativamente elevada da
quella tribu, talvez venha melhorar o conceitc 
que fizemos do gráo de cultura dos nossos indi
genas. 

Mais ~diante, ,ao tratarmos da :civilizacão 
oriental, apreciaremos a semelhanca do insi'ru
mento fayorito dos Carauás, cujo ~orne inf,eliz
mente desconhecemos, como o Rubah persa que 

alguns musicographos suppõcm ter dado o nome 
e a fórrna á Rabeca da Europa Medieval, antes 
de ser o nosso Violino actual. 

NA ANTIGUIDADE 

OIMEi:\TE. 

Xo Egyplo, naquella estreita faixa de terra, 
proximo á fez cio I\ilo, cultiYada, sobretudo, por 
tribus de raça senütica, onde Thebas ele cem 
parlas, sua capital immcnsa e maravilhosa, se 
distinguiu na época classica da civilizacão eay-

• . ~ ~w 

pcia do Ylédio Imperio, é que fomos encontrar 
todo o material com que podemos, hoje em dia, 
rememorando aquelle período de grandeza e de 
gloria da mais antiga das civilizações humanas, 
apreciar o florescimento da Arte Musical pro
priamente dita ao lado das suas irmãs decorati
vas - a pintura, a esculptura, e, sobretudo, a 
arch i tectura. · 

Agradeçamos, não sómente á Biblia, a He
rodoto, a Diodoro, a Strabão e a Menethon, fon
tes classicas da sua historia, mas lambem, es
pecialmente, aos egyptologos, a começar por 
Champollion, Lenormant, :Vlaspero, de Rougé, 
Banks, Marietle, Lepsius e a tantos outros sa
bios allemãcs, francezes e inglezes, que se de
dicaram á archeologia egypcia, descobrindo seus 
hypogeus, decifrando os hieroglyphcs e collec
cionando uma infinidade de documentos que 
consitituem, hoje, em Yarios museus, as yerdadei
ras fontes authenticas da historia deste grande 
povo. 

(1) Th. Koch-Guenbrrg, "Vom Roroirna zum Ori
noco". Stuttgart, H~23. 

(2) 'Spix & •\1artius, "Heise in Brasilicn", :\'luen
chen, 1831. 

Mllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!lllll11Jl!lllllllllll1.llllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111\tl atlll11111111111111111111111111111111lllllllllllllltlll111111[1111111111 .... 1111111111111111111t1111111111111tllltltl11!11111!1111■1111ltllllllllll·II-

paes e pelas exigencias de uma vida 
modestissima. 

Lembra-se, comtuclo. ~azareth, do 
enlevo suave que lhe traziam os cli:1s, 
cheios ,de sol, espargindo ondas de 
luz por sobre as penedias e as noi
tes poeticas de rua aclarando o ermo 
das ramarias ... 

1E é com saudade iníinita que elle 
se recorda ainda cio panorama íra
camente illuminado ela cidade (JltC 

se lhe estendia aos olhos, com os 
seus arruamentos imperfeitos e tor
tuosos. 

A sua alma de artista, hipersensí
vel e boa, revelava já este estado 
melancholieo que precede sempre os 
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surtos de inspiração, nos eleitos. :\s 
suas tenclencias para a musica co
m•eçaram a accentuar-se .e as suas 
prderencias ·.pelo piano clelineav:1:11-
se, tomando vulto. 

Descendo a família do morro, para 
residir na cidade, a vocação do Er
nestinho entrou a preoccupar o pac. 
~ão era com bons olhos, qu,c elle 
via a carreira escolhida pelo [ilho, 
sem o querer mesmo. D. 1Carolina, 
como mã.e extremosa que era, lon
ge de contrariar o pequeno, deh:-1-
va-o mesmo dar largas ao seu esµi
rito inquieto e sonhador. E corno 
locava bem píano, decidiu-se até a 
guiai-o. ministrando-lhe os primei
ros e nsinarnentos. 

Infelizmente. não conseguiu a boa 
senhora ver coroados os seus esfor
ços, pois a morte ,surprchendcu-a 
quando ~azareth contava apenas dez 
iurnos de idade. 

Sósinho. sem o ampnro rlaquPlla 
que tão bem o comprehendia Er
nesto ficou entreguP •á rigida. m:ts 
bondosa ,autoridade paterna que, 
contrariando-o cm seu pendor natu
ral, preoccupava-se ern educar o fi
lho numa carreira com que ellc pu
rl esse assegurar-se. ma is t_a rei e, n;.i 

vicia. 

O piano, naquelle tempo, não era 
,lá uma profissão que se escolhesse 
para ninguem ... 

A yoz DO VIOLÃO 
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PARLOPHON 

13.271 - "Ond•<' \'OCê está moran
do?" - Samba de L:1111artine Bobo. 
e "'Dona . .\racy" - .\l:1rcha de :\'oel 
ffosa, com Almira11lc e Bando de 
T'angar~s. 

13.290 - "E' do ou:ro rnunúo!" 
- Samba àe . .\ry Barram. e "Dona 
E111ili~" -- .',larcha de Glauco Vian
na e ~ocl Rosa, co111 Aln1iranle e 
Bando de Tangarús. 

í3.273 - ··.\. B. S11rclo" :\[ar-
cha d•;,, Lamartine Babo. e '·E' da 
Lua" - Samba dr lgnacio e Paulo, 
com Olga Jacobino -~• conjuncto, 
"'\'ozes do Outro :\lundo". 

13.279 - "E' ·preciso fingir" -
Samba de Gentil Torres e Aldo :'\e
ry. e "Póde •bater" - S:rn1ha de Lu
pcrce .',liranda •e ÜS\\·aldo Sirnliago, 
com Z,1ir;1 ele Oli,·cira e Orchcslra 
Cuanabara. 

13. 281 - ":\leu soffrimen to" -
:\focla de Viola de Brau!io Poly e 
Antonio Ferreira, e ·':\Iorenn Boni
ta" - :\Ioda de Viola cki Braulio Po
ly e Antonin Ferreira, pelos auto
res. 

13.282 - "Os deis mancla111ento" 
- ,:\1ocla de Viola, de :\landy, e "O 
marreco morreu" - :\Ioda de Viola, 
com :\'landy e Sorocabinha. 

13.287 - "Cadê ella?" - :\larcha 
d•2 .Josué B;irros e "Olhn n cara 
della" - Samba de La111artinc Babo 
e .Josué Barro·s, com .Josué Barros 
e Orcheslra Guannb~1n1. 

12.288 - "Não se machuque" -
Samba de José Luiz da Co.sta (Pre
t·inho) e "Por esta vez passa" -
Samba de Noel Rosa, com [. G. de 
J.loyofa ·2 conjuncto "Vozes cio Ou
tro ,•fundo". 

13.289 - "Estou mal" - Samba 
de A·ndr-é Filho e Heitor dos Pra
zeres e '":\langueira" - Samba de 
S'1ul de Carvalho, com :\n,,fré Filho 
e Orchestra Guanabara. 

13.292 - "Tu has ele sentir" -
Samba de Heitor cios Prazer•es, e 
''Uvfo]ia" - :\•I.archa ele Andr,é Fi
lho, com .Joaquim de Castro Ba-r
bosa e Orchestra Guanabara. 

13.293 - "E olhe lá" - :\larcha 
de :\larcello B. de Almeida e José 
Urruti-gary .Junior, e "'Destino" -
Samba de .João Lyra ~fac1cira, com 
:\farcello e Zéca da Moita .e ''Os 10 
da ~foi-la". 

A VOZ DO VIOLÃO 

~ ~ 

li RESENHA DO MEZ li 

'-=== == ,,) 

VICTOR 

33.423 - ''Se111 ,·oce" - Samba 
de Oct,wio França e '':\[angucira" 
- Sa111'ba de João :\f::irtins e .',f. Pes
sôa - Co!ll O!lilia .-\morim. Or::he -
Ira e Coro. 

33.378 - "Santa padroeira" -
S:111dn1 de ''iclor Hugo de Albuquer
que e "A111::ir! meu bem" - Samb:i 
de H. cios PraN'res. com S\h·io 
C:ilclas e Orchestr::i. 

:13.337 - ·'Fonte abanclonael:i" -
Canção de Alfredo Vianna e Can
clido das ;\;eves, e "Ca.fezal em flor" 
- Canção ele . .\!fredo Yianna, Eu
gcnio Fonseca, co111 Syl\·io Vieira e 
/)rchestra. 

33.309 
Tanguinho 
SETm.A 

"Fructa do matlo" -
de n. :\Iontenegro e Do
Violão - DIA 23 

mingos :\'fagarinos e "Coração, fe
cha os ouvidos" - Cançüo <lP Zi
zi 11 ha Bc-ss.1 •é' Osw,llclo Ori,co, eo111 
,Jes~· Barbosa, a-companharnento ele 
violões. 

:13.338 - "Yáyázin,ha" - Sam,ba 
rk~ Plínio rle Brito, e "Escripta erra
da" - Sambn de .Jonberl de Carva
lho, com Elisa Coeliho, a1companha-
111ento ide violõe·s. 

33.299 - "Adeus campinas das 
flor" - ::\Ioda de Vi-ola de Zico Dias 
e Ferrinho, e "Os canarios estão 
cantando" - Moela de Viola ele Zico 
Dias -~ Ferrinho, pelos autores. 

33.364 ~ ·',:\lentiras" - Elllbo
lada de .José .lannine e Lilinha Fer
nandes, e "A J}ombinha avuô" -
Em/boi.ada de Brenno Ferre.ira, com 
Brenno Ferreira, acompanhado de 
chôro e côro. 

ODEON 

'I0.763 - ''.R.i, pa.Jliaço" - Mar
cha d·e Miguel Guim.arães, .Junior e 
Catulo ·da Paixão Cearense, e "Ar
thurinha" - Samba de Jos-é Fran
cisco de Freitas, com Francisco Al
ves e Oroheslra Cop•acabana. 

10. 764 - "Dona Adelaide" 
,rarcha de Lucio Chameck, e "Riso 
fi•n,gido" - Samh:;i de Hútor d-os 

◊ ◊ ◊ 

◊ ◊ ◊ 

Prazeres, com Fra11ciscu . .\h·es e O1'
cheslra Copacnbana. 

10. 771 - "Aiue" Samba de 
José Luiz da Costa (PrPttinho) e 
·• 1 ú-BúJL:i-0" - Samba etc João da 
Bahia11a, co1n Ccieste f.c;il Borges e 
Orc.!J·~·slra Cop,acabana. 

10.772 - "Elln é" - Toncla de 
Lupcr:::e :\lira11da e :\lanocl Lino, e 
·'Onde ,·ac 11,1 carreira?" - Toada 
·le L11perce :\lirancla, co111 :\Ianoel 
Lino e "Balu:as do :\orle". 

10. 773 - "Péba" ~ Chorinho, e 
":\l·::-ditação" - Valsa de :\lozart Bi
calho, pelo autor. aco111panhado por 
(;'nuco Yia1111a. 

10. 774 - '·.',fnrm·ilhas do scrtüo" 
- Toada de L11znro e :\Tachado, e 
'·C,111ninhn ,·c1·rle" - Desafio, de 
Raul Torres e (;. :\lach.ido, pelos 
~utores e ;ico111panhalllcnlo. 

COLUMBIA 

H 
22.000-B - ·'L\Iar'ia" Samba, 

e "Cavaignac" - :\f'archn. com Fa
ria, acomp,rnhado por Simi'k:s e Co
lumbia Orches1r.a. 

22.001-B - "..\larietla" - Samba 
- e "Eu tenho pena Lélé" - :\far
cha, com Arthur Costa, acompanha
do por Simões e Columbia Orches
t ra. 

21~. 0t>2-B - ".T urncy" - :\larcha, 
e "Vou ,·oltar p'ra :\l;mg11eira" -
Sam'ba com Vicen'le. acompanhado 
por Simões e Columbia Orchestra. 

-22.003-B - "S·eu larnnjn" - ''[>1r
oha, e "Vem, mas con1 fé" - Sam
ba •com Faria, acompanhado por Si
mões e Columbia Orchesl.ra. 

22.004-B - "1Dona '.\lhánha" 
~larcha, e "Eu sou gosado, assim", 
- Samba, com Calazans e Faria, 
acompanhado por Simões e Colum
bia Orchestra. 

22.005-B - "Sou da orgia" 
1larcha e "O meu conselho" 
Samba, com Faria, acornpa11haelo de 
Simões e Colum!bia Orchcslra. 

22. 00,6-18 - ",:\'f,inh-H cachacinha" 
-- Samba, e "Si·n,há-Sinhô" - Mar
cha, c-om .TosL11é Barros e Côro, 
acompanhado por Simões e Colum
bia Orches'lra. 

.22.00i-B - "Bànho de poeira" 
e "Eu juro" - :\farchas, com Faria, 
acompanhado por Simões• e Colum
hia Orc,hestra. 
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Saudade. 111al estar qu(' sé' ÍJl"lll diz 
Qt1<' l'L'I'<', nrns 11úo dei:--a cicatriz 
Sa11dade. doce bc·111 que 11<,s tortura 
E ao corat;Üo 111allrnla co111 dot;11ra. 

\' i H' 1 HI o q u e r 11 o e a 1 11 p o ou 11 a e i d a ele, 
Se soffre a a11g11sli1-1 i1111111·11s.1 ela saudaúe 

\las quando desse a111ur nos apossa111os 
Os dias co1-rt·111, ,·0:1111 .. iubilarnos. 

Sa11dn<k, que 111(' trou:--e aqui 
Saudade ele beijar a li 

Si o lar for i11feliz e·11túo teremos 
Sa11cladl' das sa11cladcs que ti,·cn10s. 

Es t ri li i 111 o : 

Sa11el,Hle de 11rn 1L'111 po p:1ssado) 
Daq11cllc c111 que 1'11i a111aelo) (*) 
Saudade ele reH'I' us meus 

Sa11dnd<' é· urna illusúo doce e f'agucira 
Tal qual 110 ,·é·o, ,1 flor ele lara11jcira 
E111qua11lo \'irgelll for rcsce11cl1· a beijo 
Si a briza a clcsf'olliar 11101-rc ele pejo. Saudade cios sorrisos teus 

Sa11cl,1ell' q11c111 L' que 11.üo km? 
Sú 111cs1110 alg11L·111 que nunca q11iz lw111. (*) :\"o caso clt' ser ca1llado por 11111llwr, sub

slilua111-sc esks dois H'r.·os p•~·los scgui11lcs: 

Si li,1liila lú dista11k o 110.'so :1111nr 
Xoss'al11111 ,·ac 111urcli:111do c·o111<1 a l'l<ir 

(S,111cladc de 11111a C:·ra p,1ss<1cla 

C\'IW 1:1:EIT . .\S (Hiol - :'\;io. 

i\üo púdl'; o polll'gar 11t·111 d·,•,·l' sl'r 

li .'i I i z;1 do. ~l'IIÚ() p;1 r:i' 1 l'\'l'lil'l'll I l' 

apniad() ao braço do ,·iol:-1C1. facilitar 

a 111(),·i111t•11taç,io l'qt1ili1Jr:1da dos 011-

lros cll-d()s sobre o diapasüo. E' eo11-

rlu1111inda qualquer outra 11lilizaçüo 

rio polleg;1r ria 111i10 1•sq11·~•rda . 
..\JL\'.\nO F. ( H1•cift•) - Podemos 

nos i11c11111bir d;1 prneura <lo ,·iolüo 

que rll'sej;1. Dirú o a111igo qual a 

q11a11!i;1 q11e prl'tL'IHt:• di,p<.•nder. e, 
rlen'.ro do limil·,•. fare111os a escolha. 

1-i:t bons ,·iolúcs 110 8r;1,il. 

J>l\'A. (Hio) - O Dr .. Joubt·rt de 

Can:1llw jú 11111,icou os ,·er.-os ele 
.'\del111a1· ·ra,·;1res. E' a --Taboada" 

- 11·111 111i1110 de 11111sica e de poesia. 

\'aC' ser gr:1,·:nl;1 bre\"C'm·~•nte. 

l\ECOCIO. (_\li nas) - :'\ão é ... 

nt•!focio. l'or quanto co111prar:'I o 
ironico amigo unrn ·ó musiea para 

,·ioiiio"? ... E nós publica mo no mi-

11i1110 trl's m11sicas e muita cousa de 

a1Jsul11to .i·ntcrcssc para os cultores 

10 -

(Du lclllpü c111 qut· cu 1'11i ,lll1,ida. 

rio li11du i11,trn1m·11to. E a ··efich,··

ril'"•) O p:1pel --coucht'.··• ·? 
H. r. s. (!'inda) - --.-\ (;1,itarr:1 

<k· 1,rnt;1". ;°1 rua da C::,riuca 11. J7, 

nesta Capi'.:11. tem f,ilirico proprio. 

. .\SSI S \' .'\SCO:-.:CEI ,LOS ( Fort:1-

ll'za) - . .\hi. 110 Col 1egio \lilit;1r. 

esti1 o prof"l'ssor l.uiz (;11ill1er111l' de 

O VIOLÃO NA :\1AHI:\il-lA 

A tur,111a de a,pira11t1·s da Esco·,1 

~aval, q11e seguiu 1·111 ,·iag·em de 

i11str11cç:io ;1 bordo .elo ,·apo1· '"San

tos", nos priml'iros dias do 111ez, 

ll',·ou em sua hagage111 :t bagatella 

dl' 30 ,·iolúes ! 
E11clH•r;11n co,11 elll's 11111 ean,a

rolc. 
:-.:üo N·sla d11\·ida q11e, par;1 uma 

Yiagem t•·m q11e 1a11:;1s sa11da1.Jc~ 

de,·cm ter dcis,1do por ,esses por

tos a 1é111, 11ad;1 melhor <!til' o in

strumento que túo bem fala ao co

raçüo d;i g·entc ... 

\ll'sq11it;1. qlll' i:, 11111 cultor apaisona

dll do ,·ioláo. 
CL'1110S..\ (lh-llo llnrizo11te) 

:\'od Hos;,. u ;111lor do "(:0111 q11c 

ro11pa·'". tc•111 ... :rn a1111os .. \ "Par

lopl1011" ,·:n• gra,·ar outra producçiio 

rlelle. ;1i11da 111clhor: ··:--unca. ja-

111:,is. 1·111. tempo alg11111" . .lú ou, .. i-

111os . 
. -\J.\11.-\D,OJ~ (Hio). Dirij:i-se a 

~L1~-ri11k \'eiga. secç·;io de Hadio. 
SEl{(;f() (.-\111azo11as). Pódc 

111;111d;1r L'lll clN·q11e 011 registraclo, 

diga :10 seu amigo. Fica, durante o 

111cz, nos 1101110s de jornacs. 11c1s ca

s;1s ele musica e de discos, em touos 

os Est:1dos do Brasil. A VOZ DO 
\',JOL.-H) é post:1 á venda no ultimo 

di:1 de c:a<h1 mez. 
BA.HiJA:-.:iO - ~a Bahia, tudo serú 

resolvido pelo nosso representante, 
Sr. Hossini Sil,va (Banco do Brasil). 

Z. 1--f. (Hio). - Qualquer dos 

"Stu'Clios" tfc radio aqui 110 Hio, pó

de-lhe inform:u melhor. Quem sabe 

o succl'sso que lhe est 1ú -resl'rvado? 

A VOZ DO VIOL~O 
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ffi)}) ogerio _c;uimani(·s e: L_tm dos no111cs 11wis co
)l~ ul1ec1dos e de nlêllOr brilho entre os as
ln;s do ,·iolüo. no Brasil. :\c111 é possi,· •l a ni11-
g11e111 d:·i.\ar de lelllbrar-llie o proprio rt·nonH·, 
desde (Jlf(' se fale c111 ,·iolo11islas IJrasill'iros. 

E.\eculor perfeito, sc1ilrnr de unia kc!lllic:1 
cspccialissillla, pelo proprio geilo porq11c elll 
declillrn o inslrunH:nlo, Hogerio Pinheiro Cuin1:1-
rúcs llll'ITl'L' bem a justa fallla qu,· a sua arte 
gra11gcou 110 Hrnsil inteiro. 

Bilhar, o saudoso Salyro Bill1ar. pêts111a,·a 
co11sla11lc111cnle ao ou,·ir os accórdcs q11•:· t·llc 
êlrrannt\'a do ,·iolüo co1u aquclla 111a11t•ira ,•:-.
q11isiln de locar o e11cordoa111•:•1llo lodo ús n,·e~
sas, lJordúes par:1 bni.\o (.' pri111a para ci111a. Cl1l·
ga,·n lll('SJllO a llÜO co111prc•lil'nclcr COlllO s-:· po
dia cx,•c11lar dLlflU(•lic gcilo •:• - o qu:· t'· n1,1i:, 
sc.'.•rio, cxec11l,1r bclll. 

E concluía: 
- E' u111 pltc110111t·110. lllinha gente! l·,11 q•r .. 

<ladeiro phe11011tl'no ! 
Colll Hogcrio, ali~ts, jú t'· o segundo phe11lJ

n1cno nesse genero qu•:• o Fslaclo de Súo Pnulc, 
nos aprese11la; o pri111ciro f(li A111crico .h1collli
no. conhecidissi1110 por "Ca11ltóto'·. 

Filho oa cidad•:: de C:.rn1 pi nas, :· ckscc11den
le de urna fa111ilia 11ota\'cl, Hogcrio, n1uilo pcquc-
11ino ainda. \'l'ÍO para o Hic', e aq11i f,:•z a sua 
arte e a sua profissüo colllo ,·iolonisla. 

Agorn, nüo lrn muito lcrnpo, foi co11\'idado 
pela \'ictor Tnlking :\lachinc C:0 ., pnra reprcscn
la11te de sua sccc.;üo ele rcpcrlorio. no liio. CJUl' 
Hogerio nüo sc'i dirige, cotllo coll:ihora. artisii
ca111cnlc. 

Quando o procurú111os, IHJ studio daquclla 
co111pa11ltia, alll'11dia ú \'arios clclllc11los qt1e ex
hibiam innu111eras canc.;ôcs, para a sua escolha 
crilcri<'sn. lnlcrro111pcu. por 111ornc11los, o lralw-

A VOZ DO VIOLÃO 

lho e, co111 aquella disposiçúo dclicadissillla que 
o caracll'l'iza, pro111plificou-se, desde Jogo. n 
lra11sllliltir-11os irnpress<>es soiJrc a sua Yida e a 
sua arte. 

Dl'sdc tenra idade, sc111prc 11ulri acc,·n
luad apredilccc.;úo pelei 111usica. Certa ,·ez, pt·
quc110 ai11da, assistia ú t1111a at1la de ,·iolúo, a 
primeira. aliús, que Lllll f't1lanu 111i11islra\'a a ou
tro fulano. A cliff'iculdacll' cxlrcrna que o alu111no 
sentia c111 reproduzir o que o 111csln• :'xc•cuta,·a. 
acaiJou por IIIC I i'LlllSlll i 1 !ir U 111 l'llCl'\'tlllll'll(O 
completo. Fiquei 11cn·osissimo; u111. cn11sado de 
c\plicar; o outro, cansndo de n:io colllprcltt·11-
cler ... f>,Tdi a cabcc.;a L' passando a 111üo 110 i11-
slrun1cnlo, reproduzi, t·on1 l'acilidadc. aquella 
primeira lic.;üo. Isto foi o inicio ... 

Co111'rnlernizei. dalii, com <J ,·ioliio e 11L111ca 
mais o deixL·i. SL·gt1i aprc11dc11do LlllS "lunzi111Ios·· 
com uns e colll outros, e acabei lo111,1ndo xpli
C.,H,'(>l'S cc;111 Arnaldo dos S,,nlos, que foi, de Lt
clo, <> llll'll prillleiro orienlad()r. 

(Jualr11 llll'Zt·s mais lard . jú ('li, '·111ul,tlis 
111t1la11dis'· era o professor de meu 111cslrc ... 

Dahi por dia11lc. k11l10 t.·sludadu por 111i111, 
iniciando-111c· na 1nusic:1 e aprendendo co111 os 
outros, o que os outros tem de 111C'lhor ... 

- E ,·occ, nog, rio, \'Í\'C cxclttsi,·,rn1cnll' do 
,·i11lã() '! 

- \'i,·11 ckllt- e p;1ra l'ik. 11úo obsla1i1L' 
faltar-m~· gcito para lHofcssor. :\cio p!lssu!l :1 p:,
cicncia dc,·ida para lcccionar colll o carinho qul' 
os discípulos lllCrcccn1. Tc11lto tido, co111ludo, 
muitos alt111111os e au!'c·rido com isso bons pro
,·c11los matcria-:•s. Só os acccito, porC.:·111, altc11-
dc11do ús i11sislencias ,·arias de pcssc'ws que. pnra 
estudar co111migl1, ,·cm ale: ck Süo llaulo! 

\L•s,110 assim, como jú lhe disse. falt,1-nu• 
a net:cssarin paciencin. 

E dos seus n·cilncs'! Tclll-sc nhibido 
muito· 1 

- :\!ais de ci11coe11la n:Zl''i, c111 quasi lodo· 
os lhC'atros da Capital. :'iolc-S(', de passag,2111. qu · 
sei 1~·11'10 appa-rccido cm publico. aqui no niu. 
Xunc.a dei rccilaes nos demais Estados do Bra
sil. E nüo \'Cja nisso lt·1nor de cspecie algullla 
que cu por acaso L nk1 de -C'nfre11lar o publico. 
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Pelo contrario, gosto de locar para os grandes 
auditorios, pois al<érn de me sentir á vontade, in
teiramente senhor de meus nervos, chego até a 
improYisar em palco, como aliás, já t-em 'illc
cedido v.arias vezes. 

Esta, a minha actuação em nossos tablados. 
Sem falar no Radio, em cujos studios de todas 
as sociedade daqui já tenho tocado, resta-me, 
diz.er-ll1e da minha actividade na gravação de 
discos. 

Comecei na Odeon, ao tempo e1n que se gra
vava pelo systema mechanico. Mais tarde, in
troduzido o systema de gravação electrioa, no 
mesmo sl11dio, continuei a actuar, fazendo acom
panhamentos e inlroducçües para as canções 
r1ue Francisco Ah·es, Gastão Forrnenti, Lyclia 
Campos, Olga Praguer e outras, cantavam. Te1n
pos depois, fui conYi<lado pela Victor, para or
ganizar o conjuncto nacional; e aqui estou até 
hoje. 

Da grande collecção dos meus discos, posso 
destacar como os de maior successo, o "Cate
r-etc paulista", "Stambul" e "Preludio". 

- E agora, .Rogerio, o seu pensamento a res
peito do nosso amado violão e da musica bra
sileira? ... 

- Infelizmente, o violão ainda não é cul
tivado, em nossa patria, com o carinho e a de
dicação que elle merece. Sentindo, embora, que 
elle é um inslrume'nto pobre de recursos, para 
a execução de peças classicas, como sejam as de 
Beethoven, Chopin, etc., que muitos têm a pre
tensão de interpretar, julgo, todavia, que a fina
lidade elo Yiolão, entre nós, não deveria perma
necer no regionalismo e nas musicas ele ôança a 
que o sujeitam hoj,e em dia. Devia subir mais, 
até á execução de peças ligeiras, que apparecem 
no repertorio hespanhol, unico povo, a meu Yer, 
que compõe a Y•erdacleira musica para o ,·iolão. 
Quanto aos classicos, acho que elles poderiam 
ser interpretados magnificamente pelos grandes 
conjunclos typicos, a exemplo do que succede na 
Ita]ia, em que os ha, compostos de cincoenta ou 
mais figuras, exeq1ta_ndo em violões, de todos os 
tamanhos e em todas as gradações do diapasão. 
Unicamente assim é que se poderiam interpretar 
as famosas symphonias classicas que são o or
gulho elas grandes orchestras. 

Emquanto isso não succede, contentemo-nos 
com as musicas ligeiras que fabricamos para 
"uso interno" ... 

Co1wem notar que a melodia brasileira tem 
andado, nestes ulti-mos tempos, completamente 
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desvirtuada de seu caracter real. A importação 
de harmonias -estrangeiras, notadam·entc a dos 
Estados Unidos, le.rn sujeitado os nossos compo
sitores ao domínio ele sua influencia, cujas pro
Juccões nascem eivadas de motivos extranhos, 
que· se infiltraram em nosso ambiente. E' assim 
que os proprios sambas, esses sambas dos mor
ros, que, para mim não representam absoluta
mente a musica brasileira, por suas caracteristi
cas estricta111ente hairrisl.as, andam cheios de 
rnctiYos d·e •'jazz" com "breaks" e outros acci
dcntes, até lia pouc:o, desconhecidos elos nossos 
inspirados compositores. 

Veja, pur exemplo, o 
em pauta, anteriormente 
"fuxcs", tangos, ele. 

que aqui se escrevia 
a importação dos 

Ouça a producção admiravel do nosso gran
de ~azareth, o Ernesto ~azareth, Y•~r<ladeiro 
iniciador do rythmo brasileiro, e que o "jazz" 
deixou sem continuadores! ... 

C:ausa tristeza vê!f como a maneira desse 
eminente artista foi, {nconsciente e impiedosa
mente substituída pelo barbarismo de rythmos. 
estridentes, que 110s chegam de longe, até das 
ilhas de Hawai, e que não traduzem, de forma 
alguma, o nosso modo ele sentir, saudoso e triste. 

Com franqueza! Em meio de toda -essa al
garavia musical, dir-se-hia que a musica brasi
leira se descaracterisa ! 

E é pena. Ha trechos de harmonias nossas 
. . ' 
1nte1ramente nossas, que bern mereciam ser exe-
cutadas frequentemente pelas grandes e peque-
1úis oreh estras. 

E' o caso, por exemplo, do "Batuque", de 
\1esquita, cujo alto poder de expressão traduz 
fielmente a alma musical do Brasil, se o Brasil, 
em assumptos de musica não se hypnotisasse tão 
depressa pelas estrangeiric-es ... 

Confessámos a Rogerio, francamente, a nossa 
ignorancia a respeito do "Batuque", de Mes
quita ... 

- Infelizmente - retQrquiu-nos elle - a sua 
melodia só é conhecida atravez da cancão "Mar
tha, meu amor!" que, já os nossos a;ós entoa
vam quando eramas creancas; e foi baseado 
nessa canção que Mesquita· compoz o seu famo
so "Batuque". E ali mesmo, apnhando o violão, 
Rogerio cantarolando, fez-nos ouvir, aeompanlrn
do de accordes ricos e perfeitos, a belleza daqucl
Ja toada, que, de tão antiga, lembra-nos um ou
tra musica, livre do asphyxiante e absorvente do
minio estrangeiro, sobre os nossos compositores 
de hoje. 

"\ 
.\cceitando qualquc,r co!larbor::iç:'iü, dentro 

dos objectivos do r,ev1sta, ,1 direcç;ic, nã;J se 
responsa•biliza pelos conc•eitc,s emittido,s pc;os 
seus collaboradores, desde que os mesmos se
ja•m assig,nados . 

. \S-SIG.\J:ATLRAS 

12 numeiros ............. . 
Ô 11l1Jll·Cl'OS ........••.•.• 

3 numeros ............. . 
.\Jumero avulso .......... . 
Xumenci atrazado ....... . 

[,88000 
30;;,;oo 
15,3r.oo 

,,'í,üOO 
U:i,;000 

Toda a correspo,ndencia deve s,,,. cíirigida 
a s. LEAL - CAIXA POSTAL 2. 294 -- nro. 
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PARANA' 
~

1

c passagl'111 p:1r;1 C,uril_,·IJ:1. ,·i11• 

~ d;1 da [u1·op:1. 01Hil' rl'alizu11 
Jong-a -l'.\cu1·súo rk lu1·is1110. t·sl,·1·c· 

:1lgu11s di;is no l{io. a sl'nhorila i{(J

si11h:1 dl' l'inhl'iro l.i111a. 

\'LJIIIL" l;1rg:1111,·11IL' c-onhLTiilo ,-.i 

soril'd<1rll' p:1r;111;1-l'llS-L'. :1 disli11c-l;1 :,e·-

~ta. 1~o~in11a de Piuhciro Lirna 

11iloril;1 ~LJZil dt· i11t••li111<11·:·I ;1pr1·~·0. 

cnln· os SL'l!S l"Ollil'l'J';111L'OS, IIIL'1'('0 

d:i, ,u:I'> qu;ilidadn ap1·t·ci:11Tis 1iL' 
inl-l'llig•L'll("i:1 e c·1J/lura. 

Sl'us pa,·s. ])1· . .lost'.• \Liri,1 dL' l'i-

11hL·i1·0 l,i111;i t· ll. Sll'lla :IL' l'inheird 
l,i111:1, l'i,!.(111·:1s dt· rrlt•1·LJ nus 1m·!hd

n·, ('irnilos c111·i1_1'!):1110•. 1·i1·:1111-i1·(1 

corn:1d;i "H:1i11ha cios Eslud:111trs d.i 
1';11·;1 llÚ. 

l'o,suidora dt· gr:111d,· cullu1·;1 m11-
~iC':J/. l-l·111!0 o c·11rso co111pl-:-lo d,· 

c:11110. :1 sc·11ho1·ita Hosinh.i C:· u111:1 
rxlrt•111;1d,1 :1pl'l'('i:1dor:1 c/;1 r:1nç:-lfl 

nacional. nuranlC' a su:1 curla pc•r

rn;111c·11ci:1 11esL1 capil:11. a clislinl'!.i 
,11·tisl:1 len· OL'(':1siúo cil' exhibir ao 

nos-o rep1·est·11l:111IC' ([ll-l' ,1 fôra 1·isi

lar 110 Gr:1nd-r· lloil'I d:1 L:1p:1. :ilgu1!., 
llllllll'l'OS i11ICl'l'SS:1nlissillH)S de <;(:11 
rcpt·1·lorio regional. 

ESTADO DO RIO 
\':io h:1 111uilos 

honr:1 dt· l'l'C'•PIH•1·, 

d i:1s. li 1·e111os a 

e1n 11oss:1 red,t-
cçiiu. ;1 \'Ísil:1 

Ar:1r_,· Fa1·ia. 
gc11til d;1 sl'nhori,u 

E' com clc·s1·a1H'L'ido pl';IZ('I' (jlll' l'l'-

gisll':tlllOS rsse geslo :1111:11·c·I ela gra

cios:1 nrtisl:i. u111;1 dns pri111rir(1s coi-

A VOZ DO VIOLÃO 

}U(':ICLIS, 110 l'•l'CC!lll· l'Olll'lll'SO. do 

"Diario C:1rioca". p;ira :1 l'il-it:üo li:1s 

11uss,1s r;1i11has dl' tll'l-li1111;iç·:io. 

.\ senlwrila . .\racy F:1ri:1 i·. 11:1 1 i
zi11li,1 ,·;1JJilal flu111j11,·11,,·. L1(11:1 ,i:1, 

111:iis q11<·ritl:1s intrrpr,·ll's fias (';111-

ç·cks n·gio11:1t•,, <' ,·1illor:1 n.11·t·111acl:. 

rio 1·iol:'10. alé111 de ap1'l'('i:1di,,i111:i 11.1 

:11"1,· supl'rior do ''b-l'I c.llllo''. 

.\ IHISSii 1·isil:111te J)l'()lll('{IL'll-Jllh ;[ 

~11:1 coll:11Jo1·:iç·:10 a";idu:1. 

CO.\.(THSO IXFELIZ 

FCJi .in11u11ci:1clo. e111 diHs clbse 
Jll('Z, lllJl •l'Sjl('('[;J('llioso C'OllClll'SO d·.' 
"joZI.·, no recinto da Ft•irn de .\1110:-

lrii,. clt• l'l'l1·CJpoli, .. \"-l'ill' ~l' i11scn·-

1·e1·i;1111 lodos os conjunctos cil' 
'·_;azz'' (flll' j)l'l'll'llcil'SSC'lll alcançar 

lllll cl-l'lt·1·111i11;1clo premio. instiluiriu 
jll'l:1 ro111111is.,.iu. 

Or:1. lodo o 111u1Hlo ,:1bt· qut· a, 
r(•i1·:I'> dl' :11110,ll'<I,. <·111 u111a citl:1tiL'. 

,:iu org:111izad:1s p:1r:1 a L·xliibiçúo de· 

:11·tigo, 11:icio11;1t·s. 11wslr:111do :10 pti

!dico ,1 (flll' o 111-;isil produz. p,·l:1 

'é'IT:l, l' j)l'io hü!ll('lll, :10 lll('SlllO lt-111-

l)O (fll(' inlt-11,ific:t l' l'Slimula -l'.,·•(l 

p1·•1cl lil'Ç:lO. 

i-:· dl· p;l'>111ar. port;inlo. lJlll'. c·,n 
1)111 ('t•l'l:11111·11 j)lll'illlll'llll' nacion,;l, 

inl•l'lllt· ;1 t·o111111is-,;io L'XhiiJir. ofi'i-

1·iill111l'11I,·. l'lll lllll CO!ll'lll''>O, ;1 ll!l!
.,;ir-:1 do -L'sl1·;111gl'iro. 

Sl'ri:1 111:1i, co11c·c·11tant·o L' lo.~ic·o 
(Ili(' () l'l'il'ritlo l'()ll('lll'SO, fosst· llll!:l 
L'llllljJL'[iç·úo l'lilJ'l• OS ('011,ÍllllC'lo, I' S,l• 

li',l:1, r.·.~·io11:H•s. 11a ,·:-..hilJii,·:111 til' 

llllSS:ls l'illl(:<ll''. cio ll0',';() ''l'u!k-
lo1·c•". 

l'l'!u 

IH· 111 :1 
llll'll(J,',, l'UIIIU lllll\lL'il, l:1111-

F{'Íl',I clt· l'l'lropolis mostra-
ri:1 u111 arligo nacional ... 

rr========================= ===========v 

Henrique Britto, José Augusto de Freitas, Dutra e Mozart Bicalho em nossa 
redacção cercados de representantes da «A Voz do Violão» 
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Q~olãh Ticlmni~~ 
dº TarrºJi/'L-~ 
D9 li Alva7°Q z____ 

;"í - O DL-\PASAO 

~ Yiolão ;iclual c(assico, cil' -s,~Is n!rclu~, af!
~ nadas cn1110 cl1sse111os atraz (\li, La, He, 
Sul, Si, \li), de 1\1 casas, cada uma destas co1Tcs
pontlelldu a u111 sl'llli-l0111, cornprchende urna cx
tensüo ele Ires uil:l\·os e sete sr111i-tuns: 

Casas; 

li - tl,. 

lf' Ci1rtle1 
~ ~ --. 

J 

" 

ou, Jcy a IHlo e lll co11 si cl,~ rai;ào · li lll', con \'C 11ci 011 al
lll C ll lc o Lú cio segundo cspa<;o da pauta (claYc 
ele Sol) tal co1110 lemos 110 violão, é uma oitava 
mais graY€ do que o Lú do diapasão-padrúo, de 
Paris (-l3;> oscillações por segundo ú certa lem
pt·ratura, de accordo com a Conferencia Intcr-
11acio11al dl' 188.\ ern \',ienna), a l':-dcnsâo do Yio-
1:'.io co111i1rf'lic11<le Clll so11s reaes: 

s,· 
s o.6reagudc 

;r 

;}_ \, .. ("\ ~o b-e- -e-. ,-

1 l. 
~ - - ~ - . 

.ªCordcr 2 ~- u ~~ - --1fE V,- "" - ~ 1 

,.) 
J 

1 
1 1 1 1 

--9-- 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.ªCorcla li . -~ - ~ " - --· - - - ~ - _j.L_ u - - . -- -
.l >e r, 

4~êoráct ------! -I - ~ -i;. .., - - ~ ~ ...,_ ::li V• -.J I.J ti u ~ - - 11"- ,, 
,., 

5!1CoráCT ~ 

..J _, ,~ ~--- cy ~ ........ ~ #-+ f-eL V • Q -e-
r, 

6.d Corád -
.J =+ - - - r-.+- - - /7+ ~ -

#-= :#-e- o :to --0- -e-

4."' 
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7ª 
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,1 
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7~ 

8.ª 

::@: 

,_ 

f'\ 
·, 

" - ~ 
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1 

!---rf - ~ -

-<:3-:-

8.ª 

Mostramos, ~lll grau1ra, todo o diapasúo do 
violào, <..:ujo hom co11liccime11to é indispensavel 
para a rapida leitura da musica e <..:onstituindo 
apanagio dos bons ,·iolo11istas é, por assim di
zer, considera11do a sua extensúo, o numero ele 
<.:ardas e a quantidade de equisonos cio instru
menlo, uma das qualidades qu,· melhor os ca
rackrisam. 

Tal c,omo encontramos con111111111ent<' nos in
stru111t.:ntos ú ,-enda, o conhcei111cnto cio diapa
süo é, de alg11111 n1odo, facilitado, para os que se 
inieiam por llll'Ío de sig11aes gcral111cnte de ma
drCJJCrola, collot.:ados nas :-Í", 7", e J 2" casas, e ús 
vezes, mais rara111e,ntc, cm outras casas. 

Estes signacs tem por fin1 designar a casa 
onde a corda pisada dú-nos - 011 o equisono cor
resp011dcnte ú corda im111cdiala mais aguda sol
ta (sig11al na ;"í" casa), 011 a oitan1 da im111cdiata 
mais grave solta (signal na 7" casa), ou ainda 
a cit,l\ a da mesma corda solta (signal na 12ª 
casa) . 

Co11ven1 notar que a marc:H::'io das ;°í" e Íª 

carns, é perfeita para as cordas cujos interyal
los entre si süo de quarta. Como, porém, nús en
co11tra111os nu violão entre a 3" corda, Sol e a 2" 
Si, um intenallo de ten:a, temos que, utilisanclo 
o sig11al ela ;"í" casa, calcar a 3° corda na -1ª (uma 
casa antes), para obtermos o equisono ela 2" cor
da solta; da 111csma fúrma ulilisando o signal 

1/ 
9.ª /tJ.<7 //q 12ª ;3.<r /4~ 

1 

fE: 
' 

f= ff:: ~t@:: ~ =P= 

-li:" -~ t..n. _j)_ ~ h:. 

- !lo - {"\ ~õ -e-~, ~ ~ 

•. 

: + 1 " . _, ,.... 
~ ~ J 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

.. -IL - ·~ _) ·~ 
~ -" l 

-C, . ~-f-é- o io V 

9.ª !O."' //<T /2~ /3.ª /--/;<T 
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ela 7" casa, ternos que calcar a 2" corda 11a 8ª 
casa (uma casa depois) para obtermos a oitava 
da 3" corda solta. 

E' por muitas razões, prefcrivcl, entretanto, 
que o alumno dispensando esses signaes, se ha
bitue, desde logo, sem elles, e procure, exerci
tando a mão esquerda, familiarizar-se systema
ticarnente com as casas cio diapasão, apreciando 
a situação dos equisonos e oitinas. Rccomnwn
damos, sobretudo, a melhor pratica possível da 
íciturn d-c musica, especialmente ú "prima Yista". 

G EXEHCICIOS PRELL\JI~ARES E BASICOS 
DE :\lECHANISi\1O 

Co11rn c111 todos us instrumentos de cordas de
dilliadas, 110 Yiohío, a acçúo das duas mãos é di
versa e exige estudo e cxcrcicio fiem clistindos 
para o descnvolYimento teehnico de cada 11rna 
dcllas. 

E' por isso 1ialural, que procuremos c!omi-
11ni· S\'stenrnticamentc as suas difficuldades me
cliani~as por meio de um trabalho Jogicamf:'nle 
apurado sohre princípios lambem distinctos que, 
postos ao alcance cios que apreciam este instru
mento e des-ejam se iniciar na sua arte, nclles 
c11contrarüo os llleios materiaes para dar, mais 
tarde, ús suas variadas execuções, toda a força 
1la cxpressüo. 

IS.ª 16." 17"' 1J•19~P 
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De facto, sem o desemharaço dos dedos <lc 
:.unhas as mãos, não póde liaYer expressão per
feita; a subtileza, a clareza, a precisão da into
nação, a multiplicação dos accentos e coloridos, 
todos os elementos, emfilll, da cxpress::io, sito 
funccôcs do dominio material do inslrnn1c11to e. 
este ~-011stitue, por assim dizer, o "si11c qua 11011" 
da gloria na carreira artistica. 

Como se traia, aqui, de 11111 inslrumcnlo que 
se tornou uniYcrsal e, p-::la sua Yariada utilida
de se encontra tão querido nas mãos da maio
ria dos musi·ccs, c111penhamo-nos elll fornecer 
aos alumnos, lodos os clclllc11tos 1H'ccssarios pura 
que estes, lendo ullla justa idea dclL:, s-2 c·sfor
cem. por sua Yez, em lhe l'Ollc-~·dcr e conscr\'ar o 
lugar d-:: destaque que, de direito, sclllpre Ili<· 
pertenceu, perle11cc e pcrll'11L·cr~1 na arte rnusieal. 

O alurnno por ora, 1uio se tH·enccuparú sc
llÜ·o com a força da pulsaçüo dos de-dos da 111;-io 
direita, concentrando Ioda a allenc_;::io e e11ngi:1 
na ponta dclles, afim de ohlcr a 111,:•llwr _e 111uior 
i11te11sidade de som, isto e, a melhor -:' maior so
noridadl'. 

Ni'io aperte com os dedos da múo esqu,·r:l:1 
as l"Ordas, senão COJll H força CO!l\"Cllient,:- (' ll•'.'

eessaria para r111e ellas pulsadas, ,·ihrem lin-> 
mente. Este esforço scrú, esla111os certo, !a11!11 
menor, qua11to lllais o alu1111H> praticar os rxer
eicios cspcciacs paru esta müo. 

Sendo a múo esquerda, a 111ào da qual 111aior 
111m·irne11lac;ào s·c t•xige, ni'io rc·sla a 11H·110r du\'i
da de fjlll' a ellc1, sobretudo, d-:-,·c1110s poupar lodo 
<" <fLWlqucr despndieio de c11-2rgia. E por isso, 
acunsellrnmos o 111elhor euidado e maior alk-11-
çiio para estes cx-crcicios, -e suas annolat;ô,:-s. De-

n•mos, pois, desde jú C'\'ilar os defeitos, i11fcJiz-
111cnlc tüo frcque11lcs, adquiridos, colll cert,2za, 
alravez de u111a pratica ,·iciada -em que predomi
nam, necessariamenll', tantos -e Ião fortes de111c11-
tos prcjudiciaes ao \'l"rdadciro, logieo l' elassirn 
papel que representa a lllào esquerda 11:1 1::•l'lrni
ca do instrumento. 

Empenhe-se o al11111110 em estudar Jw111 de 
vagar, aprrciando llas müos. o m0Yi111-~·11to dos 
dedos, corda por eorda, nota por nota -:·. cm
quanto núo ohli\'er o effeiln desejado, tal como 
determinamos cm linhas alraz e seguinll's, rcpi 
la o mesmo cxcrc-icio com a melhor boa Yonla
dr e att-::nção possi\'cis. 

Uma \'l'z obtida a dareza -e nilid,:·z ncccs
sarias, aug111ente po11co a pouco a \'Clocidadc, 
e, \'erá muito lu·c,·e, pro,·a\'ellllcntc anl-:-s do que 
espera, os pro\'eitos de sua applica~·ão. 

1'[AO DIREITA 
a) /:',r.cfffrio J,;ara o 1wlfryar. 

Uma w•z a múo din•ila na posi(;Úo exacla, 
mostrada 11a gra\'l1ra anterior, opera-se.- co111 o 
polegar da maneira antes aconselhada, isto e'·, 
vibrando a l·orda i11dicada ('Ili dir-::ccüo da im
mediata mais aguda, 11a q1ml •ê•lle ~-c111 parar 
logo após n Yibraçúo. :\loYinH·11lo csl-:· fl'ito 110 
plano perp~11dicular ús eordas, que passa pel1, 
centro da hocca ou da roseta. 

Consen·e-se em lodo o c.x,·rcidu _,1 111(10 /ir11u·, 
o mais firn1-:• possi\'el. o indicador .:, o 111c'•dio Ie
,·em1·11le ,apoiados na 2ª corda C' nu pri1na, rl'spe
ctivamenl<', li proc'ure 1no,·er cada v,:-z qur pulse 
com o polkgar aJ)l'llas a ultima phala11ge deste. 

Repita o -:--xcrcicio. ,·,nias \'•ezes l' cons-é•gui
rú firmar f:1~·il111ent-:· a ac"t_·iio do pollegnr. 

=ê: o ©----------' (.J.dCcnra . .sc/la) · -º:g.@?-·u -cr o@ _________ , (4!"&rda s,,/la) c:r 
( 6 ?

6 Co~d;;s~,;;,)" (5!" Corda solk). 

b) 1-..'.rercir-io para o índice, media e ctn-
11111/ar. 

Este exercicio km por fim d-<.'lerminar o 
princ1p10 da utilizaçiio alternada do indicador e· 
do médio ou do medio e do annular, -:· e,·itar qul' 

~edt!httc,,-e.s 7 m i m i m ~ l7t 

t:fa-,mro t:l,r.: m a ;rn a rn a m a 

$ ·~JJ~/J}J fl 
i m i "' z· 7n m 

m a 

~ i 777z771 i,n z· 
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u111 só {: <Jualqucr destes d-:.-dus se,1a -:.-rnpregarll 
em notas successiYas; posto qu{' ~sla pratica, 
alé:m de ·apn:senlar outras incon,·e1iic11cias, pre
judicaria o cquilibrio da mão direita e exigiria 
demasiado e desnen·ssario esforço na repetida 
acçâo d-e um só dedo em trechos de Yirluosidade. 

i 7?7l. m1m z m 
mamam ama 

li·~ t.LLLJJ__E 1 
;i mim i = i = 
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0 QIJJIE NOS J[J)JSSiE O t\J>OJ"'UL..\H CANTOR 

E' igura cxlrc111a111e11lc sympalhica, que o Hio 
~ lodo co11hccc, Henalo :\furec allia ao seu 
dom de inlerpr<.:tar ernn personalidade a 11osi,a 
111L1siea popular, qualidadl's i11csli11ia,·,;.:is de cui
tura t· i11telligc11cia. 

Vi', !Hlis, um verdadcirn prazer espiritual, 
011\'ir, 11üo s<'> o cantor, eo1110 latnliem l> "cau
scur"' ... 

--· Paralie11s! -- foi-110s logll dizl'ndo n can
tor -- Co110Tatulo-111c co111 ,·o<..:es, que viera111 pre
encher u111~1 lacuna sL·11si\'L'I, notada pelos l'.lillo
res si nc,·rus do \'iolüo L' do rvgionalisnw lirasi
leiro. Corno ·'ca11tador" apenas qtw sou, 11úo po
dia <ll-i,ar <k i1itcrc-ssar-1nc por tüo util v111prc
hc1uli1nc1l10. 

Agra<it-c•~·1110s. E, IL-naio :\[urc•~·, ap1'>s lon
gas pala\'ras dé· rstimulo no 11os,;1J ('sforço, rcl:1•
tou-11os irnprcss<Íl's do seu '"meio" e da sua acti
" idade i 11 e, li a u ri \'l' 1, e o 1110 i II ter p r l' te b e n I q II e é 
das nossas toadas s•2rtanislas. 

- - Apesar de 11úo dedilhar<> \·iolüu. si11to por 
elk a n1aior attrat·çúo, \'c·rda1kiro fa11,llis1110, 
desdL· a mais k11ra idadv. qu:111do o ou,·i pela 
primeira ,·cz, llllllJa faze11da dé• 1n•~·11 a\'<1, 110 Es
tado <k Süo l'aulo. 

Ct11111ire-11cs, dcsd~• .iú, recrn11111L'il!lar aos que 
se i11il'ia111 na tccliniea \'iolonislil·:t, que ,luas ntl 

mais nulas <JII<' s,, s111·1·1'dem s1'J'<io tirados 1io1· 
dedo.~ di//<'r<'llhs alfrf'nw/a111e11I<'. ainda 111,·smo 
que !'/las se P111·011/f'e111 1111 mr•sma cuf'c/a. 

Os poul'os casos ífll(' l'onstitue111 r·,cc·JH:<ícs a 
esta rí'gra, scrúo opport111ta111•c11t•:· tratados. 

;\"este excreicio, co1110 vemos, na pauta alwi
xo, a llll'Sllla corda t'.• fl'rida sc111prc alter:rndn-
111cnll' de duas maneiras seguintes: 

l. 0 pelo indi,x· e médio. 
'.2." pelo médio e a1111ular. 
Sobrc o que .iú sabemos, pelo que fi('OU dito 

atnaz, a resp(•ilo da ae<J10 deslt:'S <h•dos, 11:io nos 
resta ~.inào ainda rccu111111<·1alar qtw, sc111 u10,·er 
a 111ào direita, apenas <>S dl'dos 11a/11ralme11/r' es
tendidos bata111 fort-c L' 1wrpc11dil'1ilnr111C'11!,· ús 
cordas por meio da pl,lpa (não da unha) e, tão 

Admiro muito o \'iulão elassico, co1110 cx
prcssúo d arte; adio, porém, que nesta modali
dade, clk Jen1 dcsq111lagcm, competindo <..:0111 
outros inslru111<•ntos de maiorc•s rí'cursos. Prefi
ro anll'S, o \'iolúo popular, o \'iolüo "alma", cs
pnnlaneo e simples, i11terprC'la11do fi,.:l111c1lle o 
r\'t hrno e as belleazs do nosso s-~·rtúo. Yerifi<..:o, 
t~1111hcrn, que clle foi, por muito l<'111po. \'iclima 
de grande injusli<;a, por parle da sociedade- hra
silcira, injustiça essa que \'Cm sendo de algum 
modo rcpnradn ultimnmentc. pelo esforço e tc-
11acidadt· dos s,·us propagandistas, 11úo olisla11tc 
o "s110hisnin" de llHiia duzia de pscudos <kfcn
sores da Hrll' 111usicnl. 

Sohn· os seus s11cc,·~sos. falou-nos, tn111hc111, 
o aprceiado inll'rpn·le: 

Estudei L':111l0 durante pouco te111po, o 
hasta1llc, port'.·111, para ajuizar. con1 algum crilc
rio, o q111· .. posso·• 011 (. que .. dC\'o" eanlar. .1~1 
,1pparl'ci t·111 puhlicn in1iun1eras \'('ZCS. sc11do a 
maioria dl'llas ('Ili frsli\';1cs de l'aridad•~. 

-- E as suas i11qn·cssi'1L'" de pako'! 
- - As llll'lhorcs possi\·r·is. Au,iliado sempre 

por unta t"alrna (·:-.traordinaria e u111 sa11gt1•'.' frio 
que a 111in1 rncs1no surJH'('li,:•1Hlc111, ,iulgo ,·star 
Ill'slas duas qu.tlida<ks. uniean1entc. o segredo 
do rclati,·1~ (•:-.ilo qul' tc•nlio ohlido ao cantar c111 
publico. T~·1tlw organizado, cn111 frNfllCllCia, cs-

sc'>n1cnle, 1110\'e11do as suas phala11gcs (1110\'i111c11-
to ,estl' algo se111cll1:111lc ao do pe11dulo na sua 
111,•ia oseillat;ào). 

Exemplifiquc111os ~a primcirn d,::-dilhac;ão 
pnrn o indil'e L' 111t'.·dio, u111a \'E'Z \'ilirada a prí-
111a, a p01tln do i1Hlin· q11L' ,a l'cri11, 11.,:jo dc\'l'. ir 
além da 2'' corda que lhe SC'l'\'it1 rk ohstaeulo e 
ponto terminal da sua trajcl'.loria. 

Da 111es111a fc'>rnia, agira agora, o 111cdio, pa
rando ta111l>c111 na 2" corda, de 110,·o o indié'.í'. de
pois o médio e assi111 succcssin1 e altcr11ada-
111c11te. 

Esta 111csma pralica scrú !'cita e111 n1d;.i 
l'orda. 

::\a 2" d~dilhaçúo para u m<'·dio C' o a11ular, le
remos que bater pri111eira111t·1lll' l'0111 o médio, 
dl'pois l'Olll o a1111ular, de 110\·o com o médio e 
assi111 c111 diante. lsto feito em cada corda. 

i mim i mim i rn a m a m a lT1 a m i m i m i 1n i 7Tl i 
~ t,~ m a m a m a = a m 

; 0t,ULlt}_1gJ!J& @ o~J!r_,r_tf_l~CLl!~t 
? "' l = l m l m 1. 
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pcclaclllos cxclusiYa111cnlt' de 111L1sica regional, 
aq11i 1w Hio, no Jnslitulo de :\lusica (Ires Yezcs), 
e Thcalro Lyricu (duas Yezes) . .Jú dei recilacs 
eu, Súu Paulo, Santos, Bcllo Horizonte, :\"icthe
roy e nuias cidudcs do Espírito Santo e :\linus. 
Agi se111pr,c por i11iciatisa propria e procurando 
cercar-me de optirnos elementos para o desempe
nho salisfatorio dos prograrnmas que organizei, 
isto à custa de ingcntcs esforços e absoluto dcs
inler,essc. Fnço queslúo de frizar este ponto, ,·islo 
co11slÍIL1ir o mcs1110 a lllinha dcsprcle11ciosa folha 
de s<'1·,iços ú musica regional brasileira. 

-· - QL1cr dizer que Yoce núo L' t1m prnfis
•~;ional do canto"? 

-- l·(nilrnn1 considere làu dig11a con10 c1ual
quer 1H1lra a profissüo de ca11lor, 11::11> pl'nso c1uc 
dl'sa st·r incluido 11,:;•sl:1 cb1ssc, 11111<1 ,·t·z flllC, ape
sar dt· ler JWOll10\'Ído L'Spt-clactilus ct>lll entradas 
pagas, os pro,e11los dahi nch·indos não co11sli
tuem uma parte lllinima do que lenho dispcndi
cln cm prol da nossa 1nt1sica, r1ucr crn dinÍiciro, 
quer cm. 1 rahall!o. 

E t[lin! o gcncro de c:tn(J>-:-s qlle Yocc pre-

l'nru c11 ca11lar, :1s lirl'jeiras; para eu ou
\'Ír, as scnl"imcnlaes. Si11lo-nH·, comllldo, mais ú 
,·01llade na i11lcrprctaçào dos sambas, c:ócos. em
baladas, ~-lc., do :\"orle, modalidades csla, 11a qual 
co11sigo ngraclar aos lll'2lls ou,·i11lt·s 111ais do qu<' 
em qualquer oulra, 11üo obslank a lllinlin con
diçfío ele "carioca da gL'lllllla". 

Prcfiro n1,·smo os aulorcs 11orlisl,1s, pclct 
gra<;a e esponlnneidadc· das suas 111usiL·,1s, nllin-
clns à rnalicia e ao i111pre\"islo das suas letras. :\"u 
g,c11cro sentimental, Iodas as regiões do Brasil 
sfío prndigas Clll aulurcs i11spirados; cflhc, L'll
.trl'la1llo, aincln a u111 norlista .a minlw prefcrc-n
,cia: Alfredo (;a111a, o inspirado cornposilor pcr-
11a111bucu110. 

Pe11so, loda\"ia que, com Ullla melhor ori,~11-
taçüo das nossas fabric:as de discos, quer qua!llo 
ú ·selecção das musicas a gra,·ar, co1110 ar;s seus 
inlcrprclcs, a ca11c;üo 1iacional eslar.'.1, clc11tro crn 
pouc:o, 110 seu período lll·~·lhor, urna \"C'Z que ,iú 
scnlilllos c111 Iodas as ca111adas sociacs urn ncccn
lu,1clo interesse pelo que é nosso. 

E qunnlo ús st1ns composições? 

-- Nüo sou compositor. T,~•11ho alguns sam
bas, desafios, loadas, de., cuja pnlel'llidadc as
surn i, pelo fado de me pcrt,2nccr n inspirac:fío 
das suas linhas 111clodicas, qut' rnand,:,i es:.-re,·cr 
por oulr<:111, cu1110 aliús, nco11lcc,2 com muita 
gcnlc l)()a. Além disso, .iú compllz innumeras le
tras para cançôcs, sem que no t·nlanlo as Lc11ha 
regislrado. Tenho tido a surprcza de Yer gr,wa
clas t111 discos <· cnntaclas cm fc-slas. t'lc., algu
mas dc1s minhas prodt1L·ç·c>cs, "corn todns as le
tras e \'ÍrgL1las". mas corn o JHJlllt' do autor tro
cado ... 

Esla,·alllos salisfl'ilos. nc11nlo \1url'C' dissera
nos ludo que prele11dia111os do seu modo de pc11-
5ar sobre o clllli\"Ci da 11111sica popular e os sc·us 
pri11cip:1cs cultores. 

E jú ao d-:-sp•~·dir-sc· de nús, :1incla ll1c pcr-
gunlú111os: 

E ,·oce ai1Hh1 niio le111 disl'OS gra\'ados'! 
:\üo. 
Por que"!' 
:--.·úo sei ... 

11111111111111111111111111111111111111111111 mm 111111111111 rmm mm 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mm mmm 
.llúo esquerdu. 

Eslc exercício Lern lriplicc utilidade: 
]." pralicar a rlcdillrnçüo alternada do i11cli

c-<_• i e 111éclio m e do médio m e a1111ulnr a da 111ã,n 
dircila, o que fiLmos no ultimo cxercicio, porém, 
sem a acçüo sinrnlta11ca da rnão esquerda. 

2." conhecer as quatro primeiras (1", 2", ~1, 
e I") c:asas elo diapasão, nas q11nes, começando 
pela prima, iremos cnlcnr cada c:orda depois de 
Yibral-a soH,a com os dedos inclic,e 1, 1111'-dio 2. 
annular 3, e mínimo 1, e cksta maneira, 

:}". exercitar a accfío dcsles dedos e de Ioda 
a m~w esquerda, de c~Jnforrnidade com o (ILIC' foi 
cxposlo no nosso ullirno 11u111cro (cnp. :~). 

Para começar, Yibr,emos pt·imeiramcnle a 
prima uma \"CZ solta e depois calquemol-a ou 
apcrlernol-a, 

l° com o índice 1, na l" casa; 
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2" com o 111édio 2, 1ia 2" c:asa; 
:;" con1 o a1lllular :;, na 3" casa; 
-1'' COlll () lll i llÍ n10 -1, na 4" casa, 

conscr\'nndo lodos esses qu-elro dC'dos bem abcr
los, ,cm suas rcspcdivas casas. Para vollar, ]e
n1111<'111os um dedo ele cada \"L'Z ale.'· YilJrar a pri
ma d e 11 o,. o s-o li a . 

O que fazc111os colll a prima, h1çamos com as 
oull\as cord~1s 2". :-l", -1", ;'"'i" •:é fi", sern 1110\'er o pnl
legar cio po1llo de apoio, procura11clo, colll os de
dos da mfío dobrados parallcla111e11tc aos traslos 
sobre o plano do diapasúo, fazer caltir sobre cst-e 
n ulli111a pltalange de cadn um cklles. 

Tnsisli111os - Apenas a ultirna pltala11gc (nüo 
articulaçüo) do pollt'gar desta 111üo apoia-se no 
meio da cun·a inferior do braço, para que os ou
tros dedos, elo outro lado, sobre o diapasão, pos
sa111 ngir cnlll completa indep<'nrlencia uns dos 
outros. 
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,nr.orn~-se-no.,-. JJe rf e it.cun_~ 11/e d isµ,, nsau,·l 
?l)Jl" d1~er, .,-eia o qne /or, em tr,rno du 
nome de Bastos Tigre. · 

A .,-11a /'igura, de grande prujecçcio r111 
noss,,s meios litteNIJ'iús e jornalislicus, dis
JJfnsa, pc,r si I11e.wna, q11aesq11er recom
ment/(lçõe:;. 

L'111nprc-nos, lodai;ia, salientar o ges/u 
amavel do marauilho:;o poeta tio:; ''.lfoinhos 
d<' I' ento ., , âa •· Fonte da CariuNt'', e dessl' 
poema (orI11ida,uel l/lte é o livro t!e '·.11e11 
Bebe'', e11uiando-11os a sno col/(lboraçcio so
bre 1J uir,hio e os sem; principaes inter
pretes. 

!)_ .\iq11u/e", cujas nwximas e pensa
mentos do "Penso, logo ... "eis isto", col
loc.aram-n'o müi j11stamente, ao lado de La 
Ro,,hej'o11lccw/ e do .li/arque=. de Jlarir,i, 
é lambem a expre,ssão mais alia do humo
rismo e da satura no Brasil, mestre incon
j'11ndivel do /ino e delicado '' h11111011r", tão 
1,011co c11/fiuado pelos nossos homens de 
/et rns. 

Bastos Tigre, chronica viua na histo
ria desta. Sebastianopolis, promel/e-nos, dP 
<,ra auante o prestigio de sua pe1111a con
agrat!a, em collaboraçiio assid1w. 

6_ Violão ~ o coq~o _em q_L~e se guarda a alma 
~ da cancao brasileira. ~ao se t.:omprchende a 
modinha se;Ttímcntal, o "lundú" choroso dos ou
tros tempos, cantados ao som do piano: é como 
s-e um "jazz-band" :.icompanhasse um canto rG
ligi-oso. 

Ha na docura do som deste instrumento, 
quando as su;s seis cordas são vibradas por de
dos de artista, todos os rumores ela :Natureza 
amortecidos pela distancia, todas as córes do 
prisma nas meias tintas da saudade. 

E' o instrumento para o repouso, a quietu
de e o recolhimento. O seu bojo esconde lem
branças de amores idos, recordações de paisa
gens vistas em sonhos. 

E' triste? :Não. E' simplesmente emocional. 
E, traduzindo emoções, elle Yibra todas as gam
mas do coração humano, da tristeza mais dilace
rante á alegria mais festi\'a. 

Entretanto, a dór que elle cxpri111e não tem 
gritos estericos, nem lamentos escandalosos. A 
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dór Yelada em semi-tcns. Arrulhos e gemidos de 
róla. 

Tambem a alegria não se expressa nelle em 
gargalhadas estrondcjant-es. A alegria rosea do 
amauhecer. Concertante dos passaros na matta. 
Festa de nupcias, ao luar. 

A lua ... Se a lua deixasse de existir, os can
tores de serenata se enforcariam nas cordas dos 
seus Yiolôes. 

E' ao clarão meigo e macio elo luar que o 
cantor enamorad_p abre o peito para que de den
tro d'alma lhe saia, numa dolencia espiritual, o 
amor trahido, a esperança perdida, a saudade 
amargurada, a queixa plangente pelo abandono 
da mulher amada. · 

Dizem os entendidos no assumpto, que a mo
dinha brasileira é filha do fado portugucz com o 
samba africano; querem, portanto, que a modi
nha seja "mulata". 

Eu, systemalicamente, não gosto de me met
kr em questões de família; por isso, não irei 

21 -



apurar esse caso de origem cthnica, aliús, muit,, 
diffidl de esmerilhar, 11um ·paiz cm que todu a 
gente se tem em conta de mais ou mell0,i celt:1. 

Entretanto, esse preconceito da côr, muito 
conco1-r<0 u para que a canção hrasileira ficasse 
por longo tempo á esquina da rua ou, quando 
muito, no peitoril da janella. 

As meninas brasileiras, jú na éra do vicc
rei11ado, as formosas lclra-twós das nossas aYÓS. 
preferiram nas partidas e saráus cantar, ao era
"º• os romances francezes e italianos, importa
dos da Lisbóa romantica, quando brilha\'am nos 
salôes us "peraltas", os "casquilhos", os "francc
Jhos" espartilhados, d,c chapéos ck dois hicos e 
a pontinha do lenço d·cbruçada na algibeira <h 
casaca immensa. E' dessa época o apparccimcn
to, na Corte Portugu•:·za, do nosso Domingos Cal
das Barhuza, qtH' i11lroduziu nos grand,:,s salôes 
dos Marquezes de (~ou\'êa, dos Condes tk Pom
beiro, da :\larqucza de Alorna, etc., os "l1111dús'· 
brasileiros em que era mestre. 

Caldas Barbosa te1n ,, seu nome perc1111cmcn
te ligado ú -evolução da modinha; C'lle foi o seu 
i11lrod11dnr nns salas da ha11/e-gom111e darruelle 
tc1npo. 

U Hio de .Ja1H·iro 1p1•c, então, copiava Lisbôa, 
eo1no 1111.i•:· copia Paris, e Nova York, adoptou a 
modinlta, d,cu-llie fóros de cidade e cil-a brilhan
do, decotada, de sain balão {_• "corsage" ú hol
landeza, ao ]ado de um piano, nos inkrvnllos das 
pollonezas, das mazurkas e das polkas. 

Súo desse tempo a "Tc·rnura hrasik·ira", o 
"Cerlame11te lllt'llle mente", O "'l'e11ho medo do 
Papão", o "S·:::'U 111ult·c111,• so11 cu", "O' céu", as 
"naiYas de gosto", o "Tap,•-l-2pe-tip•~·-ti, "Corn-
ção não gosta ,de lia, que cita não gosta de ti··. 
"•Diga, );hanlui, serei feliz'', e tantissimas ou
tras, chorosas ou brincalhonas. 

A modinha ao violão 1-en·, e11t.-io, o seu pe
ríodo aureo. Us c-1,egantes da época não se dedi
g11a\'am de cantai-à, nos sarúus da grande roda. 

A sua estrella foi, e11tr·c•lanto, c111pallide_ce11-
do, por falta, tal\'ez, de bardos inspirados que 
soubessem fazC'r pulsar o coração das Analias e 
das Eh·i ras. 

As roman:::.<ts, as bw·cw·olla/i, as b1•rc·euses, 
Yoltaram a i11Yadir o mercado emotin,. 

O ,·iohio, relegado parn as senzalas, para os 
lerrC'iros das fazendas, foi, então, o instrumen
to cm que os escravos ou os prelos forros canta
vam a amargura de sua sorte C' a sa11dadf' de suas 
!_erras de l'ganda ,e C:a1hinda. 

* 
* * 

A \T;: huma1ia, por si sú, é impolente parn 
traduzir com toda a alma, com p,crfcita ·~·xpr,2s
sào, C•ertas emoções intimas. 

"A palavra p,csada abafa a idéa mais leve". 
Por isso, o homem descobriu instrumentos 

para aperfeiçoar o apparelho verbal, do mesmo 
modo como, para aperfeiçoar a vista, muniu-se 
de oculos, binoeulos, e tdescnpios. E os i11stru
me11los falam coisas que a garganta nüo poderia 
dizer. 

Os clarins guerreiros impcllem os soldados 
ao ccmbatc, com uma bravura que lhes não se-

- ria capaz de inspirar o mais cloque11l,2 dos dis
cursos.O clarim é a propria voz da guerra; os 
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earrill1ões despertam nas almas a fé adormeci
da; se tangem a finados, ellcs sào mais plan
genlcs e chorões que um exercito de carpidciras. 

E o Carnaval"! quem o l'.Omprehe1Hl•:>ria s,2m 
o bombo? O bombo é a alma cio CarnaYal. 

Cada emoção, cada sentimento, cada aneia, 
cada desejo tem um instrumento prnprio para 
prccisal-o melhor; corno se poderia mais crua
mente irritar, massacrar a alma ck um visinho, 
nosso inimigo, do que pondo n funccionar, dia e 
noite, um "gramophonc"? 

* 
* * 

Ha 11a canção brasileira um fundo d,~ senti
mentalismo que parece ler nascido do seio triste 
e umhroso das n•ussas florestas ,irgcns. Ha, ndla, 
a poesia dolente e morbida <JUl' ,·em do canto dos 
nossos passaros: o arrulho da rola, o estalar da 
arapo11ga, o appellu saudoso d•o hcm-le-\'i. 

~inguL'lll melhor traduziu e mais inspirada
mente compreh•~1ul-cu, em nosscs dias, a YCrda
deira C'moçào das nossas cantigas do que essa 
formusissima alma de poeta q11,c se cltama Ca
tulo da Paixão Cearcnsc; as suas cançôes não 
tem a pieguice dos lundús de Caldas Barbosa: 
são h,·111110s de amor a que a ;-íatur(•za brasilei
ra, florestas e n·gatos, s,crra,nias -:: descampa
dos, ins•cctcs e passaros, t'ornCL'C'111 o ''lei! nwtif" 
emocional. 

Quer convide os poetas a deixarem as sub
tilezas do parnazianismo e a ir com •~•lle, ler nas 
folhas do lh-ro \Trclc da floresta, c111cr nos aprc
senll· a lua a eanlar escondida na garganta de 
um gallo madrugador, cp1cr faL:a ouYir, num ga
lho de ar\'ore, uma Yiola com azas, que está can
tando, quer nos 111oslre a Calwcla de Caxangú 
disputada por Chico Dunga e Zé \'ic,;·nl•~ - Ca
tulo é s•2mpre poeta; é o nosso cantor regio1ia! 
por exc,ell,:_-ncia; :\listrai dos nossos sertões. 

* 
* * 

A modinha e o seu instrumento proprio, o 
Yiolüo, tem tido, entre nós, o seu l'.ullo e com 
ellcs os seus santos e os seus confessores. 

No passado, Laurindo Rahcllo, o poeta La
gartixa, Tc:hias Barreto, o grande jurispcrito, 
:\1ello :\loracs Filho, poda e folklorista, SylYio 
Romero, o notan:_•I critico, ele. 

Na alta politica, 1-ev,c efie ta111bem os seus re
prcsentanlcs: Francisco Glycerio adoraYa o \"Ío
lão, e executou com maestria, cm sua mocidade; 
e na prcsidcncia da Republica sentaram-se dois 
grandes apaixonados do hexacordio: ;-íilo Peça
nha e Epitacio Pessoa. 

Entre os grandes cxcn1lorcs, muitos dos 
quacs já, dL• ha muito, cantaram a sua derradei
ra canção, citarei, ao acaso, Quincas Laranjeiras, 
Bilhar, .José Cavac1uinho, Chico Borges, Concei
ção, .João Avelino, :\fanduca do CatumbY, Erna
ni, o Sargento mór, Saturnino, o acomp"anhador 
cmeriltJ; Baltar, de compdencia admiravel; Ale
xandre Trovador, que •cxecutan1 op,cras inteiras 
ao violão, e, mais mockrnos: .lacomino, Castro 
Afilhado, Artidoro, Rogerio, Patricio, Pernambu
co e tantos outros Yiolonistas d,2 alto valor. 

Não esqueçamos o dia em c1ue o violão le\'C 
a sua entrada no Instituto de Musica, levado pela 
mão de Catulo e. com os applausos do grande Al
berto Nepomuccno. 

A VOZ DO VIOL.~O 
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André Segovia 
R Ili l!ll'ados do anno pa,sado i:1i
~ JOU t'Sll' ('lllllll'llll' co11ccrt1s
ta. · u111a "tournée," arlislicu pela 
.-\11K·rica do :\'orle ,r .l:1p,iu. Seus n·· 

cilacs fo1·a111 assàs 1111111,·rusos L', cu11-
f1J1·111l' viL·rnos :1 sab,•r. ,·sl:1 t': :1 SL'
gu11da H'Z Qlll' Sl'g<nia f.rz O llll'SIIIU 

i(illl'l'al'iO. 

l'os,uidor de i111·l'ja1·•il technic:1. 
ao !Hdo d-:- a,pn·ciavl'I cullura 11111s1-

cal. IL'111 lllt'l'l't'ido. por tod:1 a par
te os 111:iis calorosos applausos ,. :is 

111elhures s~·111palhias dt' publicos lá0 
di1·{·rsus, à cuja :1preciaç·ào ,L' ll' 11 
sub111ellido e v,•ncido galhard,1111en!-l' 
o 11wvioso "glub:• trultt'r". 

SL•go1·ia (c111 s,·u 1·1·p,·1·(0rio pro
priu. rnslo 1· sL·kt·cin11adu. :\'ellc 
1ksL1ca111-s-:- sob1·e111a11eira as lra:1-
scripç·(H·s cl:1ssicas dt· .1. S. llacil, 
\lozarl ,, Cézar 1Frn11ck. :10 !;ido dr· 

111:1gnificas p:1gi11as· <IP 111usica 1110-

derna. hcsp:111hola, onde I' :drr-ll, 
l'once, Torrob:1, Turina -::• o proprin 

Segol'ia figur:1111 de fór111a ins11,J,•

ral'l'l. 

Lalyta Alm1ron 
E111 co111panhia de seu par, o pro

fessor .-\lmirón. embarcou cm Bue
nos .-\ires, 110 rlia 13 do p. p., p:1r1_1 

:1 Europa, a jo1·en co11cntisla argen
tina l.al~·ta .-\l111irón. cujos brilh:1!1-
lcs dot,·s tcr·hnicos são ad111ira1·ci~. 

l.al~·ta .-\l111irú11, qur seguiu :i bor
do do "Ciulio •Cesare", foi 11111 :!,

su111bro ck precocidade 111usico1; 
dcsd,· Jll'qu,·11ina, possuía absolu10 
do111i11io do 1·iolào, tanto ou 111ais d:J 

qu,· 111uilos 1·011certislas europeus; 
hoje. co111 a -t·d:rdc ele Hi an11os, up,·
rou-s1· lll'ila u111:1 prornissora cvolu
~·üo: k111. co1110 s,e111pre, uma tl'('lini
L':t :r pro1·.1 da, n1:1iu1·1·s diffin1L!<1-
dl's; salva-SI' sem esforço. das p:1·;
sagl'11s 111ais intrincadas; nola-sl'-ihl' 

c111fi111. O cl,'sperlar lk Ulll:1 IIIUSÍC:1-
lidade que muito pro111ell,". :\'{'slc 
Sl'nlido. falta-lhe. toda1·i:1. alguma 

coisa para a co111prehcnsüo intima 
das obras que interpreta; de resto, 
isto sú é pOSSÍl'el C'Olll o d<'C'Or!'er 
dos :111nos, com a c111lura e co111 a 
l'ida; as confissões que l'izt•1·a111 os 
grand,·s 111estrrs ao pcntagrn111111a. s(> 
pod,·111 ser co111prchendidas e logü 
lrad11zitlas por lodos aqul'lles que 
viH·111 11111ilo r c11ltirn111 o seu espi
riln. 

.-\ jol'l'll conc,•rtisla ,1rgl'11lina, ao 
,·111prehe11dcr esta excursüo JWla Eu
rop:1. na qual se propõe a visitar 
\'IHdrid. ·Barcl'lona, Paris e Berlim 
e outras grandes cidades do velho 
co11li1H.'1lte, pocle1•:'i •estar CIII con

taclo co111 a111bie11t1·s de cull11ra su
p1•1·ior (flll' C'Xl'rccr:io, s,·111 duvidzc, 
ben,:•fica i11flu(•11ci:1 sobr-c o seu es
pírito. 

- cooooooooooooooooooooooooooooooooc 
?\-e111 se pc'idc· falar cm violão sem citar os 

dois artistas supr-2111us que nos ,·isilara111, u111 pa
ra,1ua,·o - Barrios, e outra, hcs1ia11liola, - .lo-

t, ~ ' 

scphina Hol>ledo. 
E1llrcla11to, o Yiolào, ,·om as gra11dcs aYcni

das, a escandalosa luz clectrica qtrt· ('mpana a luz 
timida do luar, co,11 o rnultisom dos gramoplw
ncs, ,·ictrolas, pia110las e outros instrumentos de 
supplieio, com o alio fala11tc, canta11l,:..-~ amola11-
te, o Yiolào cnsunkccu por longo tempo; fugiu 
das ruas, appareeendo, de fugida, muito tímido, 
cm uma ou outra easa dcs seus ultimos fi,:..-is. 

Os Yiolonistas puzeram o \'Íolào 1w san:o. 
.\1as eis que lhe Yolta o seu período aureu. 
Os themas popul~1res sún apro,·eitados pelos 

nossos jove11s eompositorcs, que fazem da bana
lidade de uma troYa sertaneja uma pequena obra 
de arte. 

Por que ha,·enws scrnprc de dizrr mal da 
hora presenll''! 

Para ser \'erdadeiru, de\'u L"<>llfcssar que 
toda a obra poctica 110 genero de eantigas e ean
tos populares, compendiada por :Vlello \loraes, 
não Yale, como inspira<;ào e eomo teeh11ica, as 
producçào modernas de Catulo, de Hermes Fon
tes, de Luiz Peixoto. 

Cigarras hrasil-eiras, canlae ao \'Íolào as can
ções patrícias, e aquelks que não cantam, receio
sos de que o céo proteste com um formidavel 
aguaceiro, contentem-se em ouYir a melodia dul
çorosa, por ,·ezes plangente como o sussurro da 
briza pelos canaYiaes em flor; de outras, salti
tante e garula, como a agua do regato a saltitar 
pelos eixos redondos das corredeiras. 

A VOZ DO VIOLÃO 

Amemos a can<;Üo 1iacio11al. Elia é a propria 
al111a lirnsil,:·ira. yi,·a. llHH;n. bnfe,iada 1wlo sopro 
da poesia, que ,·em das 111altas fundas, dos s-er
tõcs, illuminada pelos raios fulgidos cksse glo
rioso sul tropical 011 adonuentada pelo sussL~rro 
da aragem, sob o lençol ah·issimo do luar; alma 
brasileira. cheia de ,·ida e de seiva, cantando a 
gloria da :\1~11urcza, aeorrcntando corncõ-::•s aman
tes e alli,·iando o eoração, da tortur; a.~ri-doec 
da saudade ... 

Quem canta seu mal espanta 
Diz o povo em seu n111tar . 
E ha ta11la gente que canta 
E não cessa de penar . 

Ou, com menos poesia, porém, mais ver
dade: 

Q11e111 canta seu mal espanta 
;\las eonforme o r-epcrlorio ... 
\'oce, meu bem, quando canta 
Espanta ... todo o auditorio. 
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CIBIORlINIHIO lBRA§lILIEIRO 
Ao excelso amigo LUIZ MOURA MONTEIRO 

MOZART BICALHO Arranjo de Antonio Bicalho 
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S TEFA."\ de :\!acedo e un,::, 
rias. figuras mais n::1rese11L:

tivas da canção popular brasilei,·a. 
Veio, - como a maior parte dos 

nossos canloras, rc;.:ional:'S, - da 
Jonginqua ~,11auricc.a, ,taquc:b Recife 
sN1li1n.cntal e·/ vi1br,;1üe, p,it:iica e 
ncstalgica, berço i11contr,·is1,:vcl das 
embolladas, ,uo·s O()cos e d-J~ l'rê
vos' .. 

Filha de um casal de grande prc
jecção na sociedade recifense, o dr. 
Erasmo V. de )facedo -e D. Eu~:rlia 
de )toura !)1:;;jcedo, SLefan:t, rlcsrk 
per1ucninu, habituou-se a ouvir ell: 
toadas acalentadora·;, os rytl111105 e 
as .melodias que a emoa•l:;r~,m 1ns 
vcrdorcs de sua cxi.s!encia. 

E lodos os therna5 e 10,Hla,, no:
tistas, ,·idam, atravcz do '·J'olk-!0r~·• 
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scrtunisla, nas cançÕL"S s:1ud0~:t ... ,1!' 
S<'US aYÓS. 

E hoj,e, quando a lua csplrn le. 
aclarando ns noi.tes calid:is dL, Rir,, 
com ce,rtcs.i, Stefana hade recordar 
os seus primeiros ::innos, sob a ..:,l· 
ricia dos br::incos laarcs norde,ti
nos, quando aprendia, menina a;n
da, as entoações sua\'cs dos cantic1J-; 
que lhe enchiam a cns::i paterna. 

Es,sas melodias, com effeito, ser
viram-lhe p:na constituir, nrni,; tar
de, a parte rnais ap1·eci1ve· de SHI 

repertorio. 
. .\!ma essencialmente ~cnli111,_.nla·1, 

co111 u111 temperamento sensível. rlc 
llrtista, Stefan::i guardou cornsig0. por 
largos annos, todas :1qu~llas t,1t-da; 
de seu torrão natal, p::ira difun-li'-:1s, 
depoi<;, 1':1ctrllando-nos dc,t'arte r; 

conhecimento de muitas :e,1dns do 
\'onte que, sem c-lle, ficari::im irrc-
111t>d iavcl i napreciaveis. 

Com a edade de noH '.lnnos. S~c
fana ::iporlou ao Rio, e aqui ficou 
residindo, sendo educada 110 Co!Jc
gio Rampi Wi!iliam. 

Quatorze annos meis tarde, em 
:\!aio de 1926 começou a eslu(!:n 
vioh'io. 

Hevelou-se-lhe 
gosto que lhe 

desde logo, um 
era innato, para o 

instrumento nacional. Desta d-ecitli
da intuição da musica popular, bro
tou-lhe naoturolmente a prefcrcocia 
pe'l.l·s canções do :\'.orle, cujos the
nrns Stefana arranjou e gravou em 

,, lllllllCl'OSOS -discos. 
A sua acccntuacla dicção nortista, 

facultou-lhe, em breve um succcsso 

A VOZ DO VIOLÃO 
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/rlz' j A' que· exercitalllos os tres dP- /Yfc· Si·,'!,_· 
dos polle.!.(,u. indicadu1· ,e mrdi0 
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Corr/oJ 6ª S.ª 4." .3.ª 

!1t1õ es'l o 2 
l1oõ dir. p i 

$J 1 
ºI' 

F,g. 

2° f4 

I o 
1/1 a 

mi ~ 
' 

Lh 111ãu din·ita dL· accordo, 0111 o que 

ficou dito e 111ostrado no nu;11ero 

antl'rior, nlllWs opernr tamb-em ago

ra co111 o annular. afi111 de pra::car-

111os desde Jogo o a..:'.0111pan'ha11:1:nt:l 

tal C0lll0 elle é feito C0llllll'.1111('111(• i: 

f'0lll isso dar,•111os 111n pouco 111ais 

dt trnbalho :, 111àu c.·squ{'Hla. 

Fart1110s nssi111 ex-Prcicio, rlr,nrn

tar{·s de ac/'orde::; {' harpejo;; nus 

tons 111ai·, facr•is do violií.o, c,:,111r

ç-a11do pelo de l:'.t 111rno;-. 

:'\o accorde, as not.1s (3, 1 e m::iis) 

siio tiradas ao 1;1es,110 te111 po. ist0 

é, cll' 11111 só /!Olpe da mà,, dir-t•i.ta. 

L'lll(flla11lo ((IIL' 110 ÍWI pejo -:slas JIIC'S

ma;, notas sào pulsadin pc•los rnes

mos dedos, fnzenclo-~e 011,·i,·, poré111. 

successiva e• disli-11ctu111e'.1te nota 
apús nota. 

Assim. com u111a ml'sma posiçào 

cio.; dedos da mào ,esquerda no braço 

do ,·iolão (fig. 1) \'alll0S pr;itiCHI': 

1" - Vibra·1do p; i111cir~1•nrnte o 

úai.ro, isto é. a nota ;11ais gr'.:,·e (l.:'1) 

co111 o polleg:ir na 5" conl'.l. .,olla, 

(• ckpois o oc,0 orcle das outras tres 

(U1. Dó. :\1i). co111 indicador, médio 

e annular nas 3'. 2' e I" corda . 

2" - Vibrando cada co1 da á su:1 
,·ez. ('Ili fór1nn de lwrpcjo, pri1m ira-

111<·nl-!-o pollegar fér,· a 5' curd t 

(Lú) e depois o indicador a 3:1 cor-

So 1,# 

( D 

&rda~ 6,'1 g, 4ª 3.ª 2ª l' 

;+/,i;u1 O , o o 
Mdõdir ,P i m a 

~=+ 
i~ i ~ $ 

7 
1 

º/7 
Fig. 2 
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aprecioHI grangeado nos 111l'lhJ!';..•s 

circulas sociaes ela Cnpitnl. 

Tão decidido era o set! per::!or 

pc-lo no·sso cancioneiro populu:·, que 

no mesrno anno de sua aprenc:iza

gem, <'lll :\"ov-rmbro de 1926, org,:

nisou u,n recital -de estrein, no "Co
paca,bana 1Palace Holcl". Do s,.:u 

cxito, bem o a,ttesl:rn1 as chrontca~ 

daquelle !Pmpo: Stcfnna c,)nseg11irn 

uma casa supcr-lotada ! 

Desde então, a jo,·e111 rir.lista. já 

cloclicacla com carinho HO r:,!llivr:; do 

violão e da canção. nunca mais d.-i
xou de s-e exhibir, marcando com 

successivos triumphos. toda a ~crie 

ele suas frequentes audições. 

Provam-n'o ele sobejo os seus rc

citaes, organisados nos annos ·~e

guin,tes. 

Em M:iio de 192i, appa!·ecel1 no 

salão nobre do Instituto ~acional de 

:\tusica l' no mesmo anno, em De-

A VOZ DO VIOLÃO 

Zl'J11bro, f{•z-st• :ippl:llldir ne Tl:ta

tro :\lunicip.'.ll de S:1o l'anlo. ()pslc 

ulti1110. guardo Stefana irnpereci,el 

n1L·111oria, c111 ,·irlude ela assisllncia 

nu111erosa e· rlistincta qn{· lhe pro

digalizou louvores. 

Ens fins rio anno scgll'inte, em Ou

t11hro de 1928, occupou o Thcatro 

:\l11nicipal, do Hio de .la::eirn, c)rn 

pleno L'xitu, e em 1929 organizuu 

mais dois programmas executados 

no Theolro '.\lunicipal de São Pau

lo e no daqui, ela Capital. 

Vc-s,e bem. por esta simples enun

ciaçüo de ,suas principaes exhibi

ções. o quanto tem sido agitaria f• 

·:ictiva a vida ortistica de Stefiina. 

O seu .repcrtorio, como já o fize

mos sentir, consta em su:i maioria, 

de canções do Sorte, considerada 

por el'l:i mesma, como a verdaclein. 

musica popular brasileira. 
~:>ara abtestar o seu pendor natu

ral pelo violão. basta dizer que Ste-

fana teve inicialmente, dois profe--

sores durank seis mezes mais ou 

menos, e -d.'.lhi por dN1nte, conti

nuou a estudar sem o auxilio ck 
111ais ninguem. 

A sua .aclividadc cJiscographica foi 

iniciadu cm chapas Odeon, pa·ssan

rfo-se, mai•s tanlc, exclusivamenie 
para a ·Columbia. 

Dentre as suas peças de maior 

exilo. - na opinião mesma ele Ste

fann. - devem ser mencionadas: 

'·Batuque", "Rêdc do Ceará", "Tia 

.J:inqueir:i". "His.toria triste de u111a 

praieira", "O Iêlê Tamandaré", ".Bi

cho caxingue1ê", •~Bamoo lêlê", "Te

nho urna raiva de v:incê" ,"Sussu'..1-

rana", "Lua cheia", etc. 

Stefan:i manlem um curso ele can-

1l0 e violão, iniciado cm M.arço de 

11928. ,com numero apreciavel de atn

mnas. 
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da (Lá). o médio a 2' corda (Dó) 

e fi11almente o annu!Jr a pr,m:=i C'dil. 

,Com as ou;tras pnsiçõc~ da mão 
<"Squerrla (fjgs. 2 e 2; faça-;.c a mes
ma pratica como acima fo: (!ilo pa
ra a fig. 1. 

As tres posições dadas (fig.;. 1, 
2 e 3) da mão esquerda cleY<:'m se: 
muitas e repetidas ; czes é;·!r.r11:icla
rn•2ntc praticados. ora em accordes, 
ora cm harpejos, al'i1n de <]ue po5-
sam ser decoradas -2 as !1oss:1~en•: 
feitas co111 clescmba;·aço. 

Para qur as nol::is sejarn ob'.icJ3:; 
com a melhor cbrcza, é ;,,·ccs•;ariJ 
que, nas casas assignaladas da ~li'.1 .. 
pasão, as cabeças cios dedos ela 
mão esquerda calqu<:m ou ;;iscm as 
cordas ap;:nas corn •.• forr:; suffici · 
ente par:-« que eslas pos,san> 1•d1rnt· 
linementc. E1·itar, ,ksde ;,,go, f!ua' -
llller esforço dc11rnsi:,do e r;cs1l"ces
sario que· só poclcri.1. torna, dolori
dos os lkdos e difficultar ,i boa po
sição e desembarnç,J dos :,H:smo5. 

~lanler 0 pollqar d" mão csquercL1 
apoiado ao braço cio Yiolão n:1 su 1 

nHima phalang;:, qua,i 11a ;.i0nl:i ele 
dedo. 

A mão direita op•.'ra 11e·-;'.!,. ,0 xer 
cicios da mesma hrm:i como nó·, 
fizemos 110 ultimo numero drsta re · 
vista, 

O ''portrait 
charge"do mez 
HECKEL 

TAVARES 

(De Romano) 

O "folklore" 

brasileiro 
dentro 

do 

ulti 1no 
figurino 

de. 
Paris .. 
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O proxímo concerto de 
Juan A. Rodríguez 

:\o pro:-.i1110 dia 10 de .-\bril. sex
ta-feira, realiza o professor e con
ct·rtista de \·iolão J'uan A. Ror!ri!:!UCZ, 
,J seu ulti1110 recital nesta c:1pital, 
pois qul' 1·ac emp1·chender um:; 

··tournée" artitica pelos Estados do 
13r:1sil P drpois, possivPlmrnte :'.1 Eu
rop:.. 

O professor Rodriguez, a quem o 
ctilti1·0 cio violão tanto d•cve o nosso 
illustrc collaborador, por nimia gen
tileza faz o s-cu recital sob o patra
l'inio da ··.\ Voz cio Violão", e rea
liza-o no salão nobre cio ,Instituto 
\'acional de :\lusica, naquelle dia, :is 
21 horas. 

Ba,'1à o 110111c •cio exilllio concer
tisl:1 argentino, par:i garantia do 
succcsso, que ainda tem o concursa 
do seu clistincto alurnno João Pe
reira Filho. 

Srrú est<> o prograrnma, que cleYc 
ser assistido pelos que se dedicam 
JO 1·iolão, tal a variedade e cuicla
Jo nu escolha: 

Primeira parte: 
:\Ii n u-et n. 1 - Hod rigues. 

2 - Idem, n. 2 - Rodrigues. 
:1 - .-\ncl:rnt(• em Ré menor 

Rodriguf';:, 

4 - EI Recreio - .-\ndante gra
cioso - Rodriguez, 

5 - Sonata n. 2 - .\clagio pres
to - - Sustenido. 

Segunda. parle: 
1 --'I Preludio sobre las Campa

nclos - Hoclrigucz. 
2 - 1Bichito ele Luz - Estuclio -

1{odriguez. 

3 -- Eslnclio ele Intcrprelacion 
Hodriguez. 

4 ~ Romantica - Mazurka 
Rodriguez. 

j - Suit e111 1:\[i menor - Rodri
.:(UC'Z. 

Terceira pw'le: 

1 - Lagrima (Tárrega) - João 
Pcr,eirà Filho. 

2 -- Esty]o ,Popular (Crng,) 

Baro-Roclriguez. 
:1 - Evocando - Estuclio Ro-

·lrigucz. 
4 ~Chacarcira regional - Roclri

,(ncz. 

5 - Chilena 11. 5 (Flor de Aro-
111:1/ - Rodriguez. 

G - •Choro (,Dansa tnJica brosi
'l'ira) - . Rodrigu<'z. 

7 - Galo Regional - G. Garrillo 
- Hod riguez. 

Os bilhetes de cnlr:1(1:J rst-ão desci-e 
jú i1 venda, irns princip::ies c::isas de 
nusicà :e 'nesta redacção, que atlcn-

1!,c .a pe_dido pelo telephon,e 2-0433. 
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Publicamos a seguir a co11rft:s60 
elas i111pressões, - iniciados em 
1wsso numero anterior, - do Sr. 
Fe/irio Maslrangeln, director artís
tico da Radio Sociedade Mayrink 
Vei.9a, sobre o momentoso problema 
da m11siN1 brasileira e das medidas 
que porue11/11ra deveriam ,f'T' wlopla
dus para a s11a completa oryani::a
çüu. 

Sem entrar em cxplanações mesologicas, para 
justificar o 1meu ponto de vista, provarei com al
gumas observac;ões, que, embora superficia,~s, 
muito vêm ajudar a mi·nha thesc, ele que não te
n1os ullna consciencia nTusical con1 oaracteres be111 
,defini.dos, e ,se a temos, apresenta-se ainda bas
tante desorienta-da. 

Paira provar, observemos o que se nota CO{]n 

os con,c,ertos ·de pi·ano, violi,110, ,ryioloncello, muska 
de caunera e espeiotaculos theahr-aes. Notaremos 
que os co111cert,os de piano, mórmente os que aprc
se111tan1 no111es nota veis são ,sen~pre os mais con
corridos ao passo que, os de Yiolino, 1mesmo tendo 
nomes lwilhan.tes no iprograim1ma, tem nH~nos con
currencia; qua,nlo aos '((e Yiol.oncel,lo, rnu,sica de 
•cannera, estes enlão, nem é bom falar: a consta
.fação é sin11plesmente d,esol1ado:ra ... 

A illação a tiirar do c11l[l111ciado é que 80 % das 
pessoas q uc co,m1pareceu1 aos ci tad·os concert,os, 
não o faze1111 1pela soli•(_",ilação intiuna de ouvir um 
pouco ele hoa mu~,irn.1, mas si1m pela c11riosi.da,de de 
ver e ouvir o "virtuo,se" do instrumento que cul
tivam. On-11'10 delalhc que oonfirrrna o que venho 
,dizendo, é a despreoccupação ela as,sislenóa pela 
compos'ição elo progranrnna. 

Succeide111.,sc em noS'so meio, em grande nu
mero, os concertos de piano, ,com artistas diffc
rcntes, e •os prog.ra1rnimas todavia não variam. 

Isto pro,na, mais uma vez, que o qu0 os attrú:! 
ao ,thcatro ou a uma sala ele ,concertos, não é a bó;1 
u1u,sic-a em si, mas sim o technico e quasi seunpre 
com -a prcoccupação de fazer com,paraçõ·es. 

Quanto ao theaitro lyri-co, a não ser U1ma p,~

querna parte, os mais comparecem pelos rno,tivos 
acima referidos e por injuncções de oridcm social 
e n1tund an a. 

Infelizmente os afi.oc1i,ona,clos deste departa
mento da arte musical, como ele todos os outros, 
que acorrem aos theatros ou salões de conc,~rtos, 
por ,S'olkitaçã•o ,de uma sensibilicla 1de bem orien
tada, são poucos. Prov,a: é que ele ha tres annos 
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a esta parte não JBmo•s tido temporada lyrica, pois 
a nâ'o ser rnm pequeno grupo, ninguem della tem 
sen ti,clo fa l la. 

Ha ainda 1nais, e ... ,para pasmar. 
Bast,a lançar os olhos ,prura o professorado te

clrn,ico; essa·s ,pessoa·s, i11lustres muitas clellas, a 
que11n cs,tá -entregue ,a edrncação arüslica dos cul
tores das var,i•as 1modaüdades instrumcntaes, cul
tores estes que ve111 formar ambiente, 11ão 
contparei~em ,aos conce•r-tos e aos esipeotaculos. 

E', pe11111aneoe111do ,neste terreno ,que vmnos 
enoonlrar a ,cha\'e paira ,a explicação das defi,ciien
cia.s •e da desorganização (fue anda ,pelas 110 1s•sas 
coisas :da ,arte. 

Compreende-se que falo em these. 
Não t,emos profissionaes bem orientados, com 

relação ás nossas realidades artistica,s, •e, se os te
mos, 1por ane·ro commodismo não se preoccupam 
-com el1as. 

Pergunto eu: - Como é que poder,~mos ter 
bons a,nrndores atleindeindo-se a que elles formam 
o dima musioal em t0111no ,das 1n,anifestaçõ0s ele 
bôa a1,te? ALtribuo e•sta falha ida organizaçã,o artís
tica <lo ,nos·so professorado ao Instituto .riacicmal 
,de Musica, em cujo ,prograrnnna faltam, jusla
,men te, sern se referir ,a •outros ,effeitos, as duas 
pri·11101paes cadeirais, as que mai·s contribuem par,a 
a foumação da pcrsonaliidade a,rtistiica do profes
sor, as ,que lhe fornecem os elementos sufficientes 
a habiMal-o a observar os phenomenos artísticos 
-dia propr 1ia nacionaH,dade e orien lar, por conse
guinte, os que N1c procuram os ensinamentos; 
quero referir-me ás cadeiras de es-lhetica musical 
e á historia da musica em geral, e do Brasil, em 
particular. 

Este erl'o, que eu considero muito importante 
no nosso Max·imo estabelecimento de ensino mu
~kal, trnn--se reflcctido, com poucas exicepções, en1 
todas as inióaitiiv,as ,de fin:s meramente educativos. 
E os resultados sã,o os que ahi cs-tão: falta ,de gosto 
art.istico ou 1pelo menos falta ,de orientação desse 
g.Óslo em todas as oama,da,s sociaes, desde as classes 
m,ais eleva,das até ás classes maii,s hll'mildes. 

Pergunto, eu, mais t11Jna vez: - como inte
ressar o publiico pe,la,s coisas musicaes ou chamar 
p,ara estas, paute do i1nteresse que elle, hoje, dedica 
completamente ás ma1üf.estações mundanas, como 
o football os ,cinemas e outras coisas de somenos ' . 

importanda? 
Creio que co1nseguiremos,e,ste proposito, des

pertando e educando a sensibfüda,de artistica na-
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cional, que está lat,2nt,2 na quasi maioria dos br[l
sileiros, e reeducando a parte que esLt p,2ncrtida. 

Como alcançar esse füm? 
l::l\cnso que o objecti \'O acima poderá ser attin

g1do com as seguintes medidas: 
a) - 0brigat,orie,daide do ,ensino da musica 

Has es:c,olas 1prima11ia1s. 
b) - Ensino ,do ,canto coral em todos o,:; e.sta

belccirtnentos de ,e,n,sino superior. 
e) - Rem 1odelação completa do novo Insti.tuto 

Naoi-onal 1rle Musiüa. 
c/) - C,oncorr-:=!ndo e facilitando em todos os 

senti,dos a fundaçã,o de estabelecimentos d,2 en
si,no musica,} ncs Esta,dos e subordinando os já 
já existentes ao 1progra,mrma do Instituto Nac,ional 
de Musica - reorganizado, já se vê. 

e) - Reorgainizando as bandas imilitar,es em 
moldes· mais ,compa,tiv,2,is com a sua finalidade 
e,duca'liva das massas rpopulares. 

/) - Favorecer, •em todos os sentidcs, a fun
dação e vi,da das bandnrs civis, e co,ncorrer, na nw
. dida do passive!, para qu,~ ellas realiz.:~m algo de 
·aproYeitavel nos Estados e aqui na Capital da Re
.publica. 

g) -- Fayorccer - e julgo esta medida de altn 
-r•elevamda -- a eclosão da musical,idade do povo 
brasileiro atraycz dos ,c,anlos popular,2s, porquanto 
:é -sobre elles que a musica brasil,úra irá assentar 
-mais farde as suas bases; sendo assim seria d·e 
toda ,convenienci-a promover a r,2,alização de pre

· lios ,de canções, pre1ío;s estes, qu,2 pod,2riam ser 
· n,d,di,cionados ás, f.estas que por serem tradi-cionaes 
tem o condão ,de attrair grandes massas populares 

· como acon 1toce no P,ará, com as fest•a-s de N. S. de 
Naz·areth, na Bahia e eon outros Estadcs. Aqui na 

, Capital ,ela Republica poderiam s,2r r,~produzi(bs 
- nas f.est,as da Penha. 

h) - Am1parar to·das as so,ci,~dades ,d,e cnltur:1 
artisli,ca, desde· que ellas prov,3m estar perfoita
meinle i,ntegraiclas dentro de um programma d,2 re•• 
co,ns•lrucção artística naóonal. 

i) - Crear no Thea,lro MUJnicipal ou Jcão Cae
. tano, o theatro lyrko exipc·rímental, que sob a di

recçt"io de tedrnico•!½ para esse fim contractados 
. promoveria- com o,s elementos q11,e o nosso, meio 

<lispuzesse teimvoraclas lyricas 1popularcs. 
Dentro da medi,cla elo realizavel, o Instituto 

Nacional de Musicâ dev,:3ria fornecer os ,21,emcntos 
orúlrnstraes, coraes e soJ.istas ,do theatro lyrico ex

. perimental. 
As . faltas seriam ,suppriidas com elementos 

alheios •ao Instituto que prclon,d,3111 dedicar-E e á 
car110.ir1a lyrica. 
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i) -· Qua,nto ao re,pcrtorio do theatrn lyrico 
CX!perfancnta], d,::-veria ser composto 11a pt·opcr~ão 
rdc 50 % d,::! peças nad•onaes, e attendendo á exi. 
guidade do rep,,erlorio lyrico nacional, nos pri
rneiros annos, cleidicar-sc ú. divulgação das obras 
de Carlos Gomes, na qu,asi totalida,de ignor3.·das 
pela nova geração. 

k) - PromoYer ainnualm,::-nte, uma gra-n·cle 
temporada lyrka, aqui e em S. Paulo, tendo por 
prograimma a divulgação elas grandes obras, alra
vez de execuções que a,ttenclam a rigoroso criterio 
artistko. 

Aprcve,itar nestas tenl!poradas todos os ele
mentos que tiy,::,s,sem actuação destacada nas tem
pol'adas do 1theatro lyrico experimental. 

/) - Criaçã 10 ,de uma orcheslra cstavel, com 
o fito de realizar mensalmente, concertos sympho
nicos, e servir ás grandes temporadas lyrkas. 
A!prov,eitar para este fim ~ orchestra da Sc,ciecla,d,2 
de Concertos Syrnphoni:-:os. 

m) -· Criar uma es,cola de bailados . 
n) - EstabeJ,3cer a c,2.nsura ,dos -discos, afim 

de rcfreiar a circulação de peças ele gosto musical 
<lis,cutivcl e altentalorio aos bons costumes. Esta 
censura poderia ser entregue a cli-recção do Insti
tuto N. d,e :\fosi-ca. 

Entrar em enlen,di,menlo C·Od11 a direcção artis
'tica das f.abri.cas ·d,::-disco,s, para qu,e se <kdique, 
numa .pequena pr-oporção pelo menos, á gravação 
do que temos de bom ,e,m musica. . 

Obras, ,por ex,ern:p,lo, d,::-grande 111,2rito i, 4rin
seco como a "Suite Brasilei-ra", de Nepomuceno, o 
"Samba" cl,e A. L,~ovy peças dos maestros H,::n ri
que Oswaid, Lor(\nzo Fernanrcles ,e outros, que po-
deria,m, s0111 favor nenhum, universalizar-s,2. atra
vez elos dis,cos. No emtaa1to a,inda não lograr~rn1 
·uitrapassar as novas fro111teir.as, pois - o qu, t: 
peior, nào são suffident,~m,2ntc ,conh,2.cidas entre 
nós, o que não succe,deria se estivessem graYaclas. 

Acons,2.lhar ás fabricas de ,discos que façam 
circular, atravé-s de suas respeotivas organizações 
cornmerciacs nos outros •paizes, a nossa produ-::ção. 
que não é nada infe11ior á que nos vem d,::-s cs 
me~1mos paizes, ,por intcr·mcdio de suas fabri as. 

São estes a m•eu modo de n~r os pontos prin
cipaes em ,torno dos quacs ,deve girar a actidda·!12 
de todos aquel'les; que preten•<lem trabalhar em 
prol da fomnação ,ck um ambi,2nt,2 em que possam 
desenvolver-s,2. oonll]_)O•sitores e artistas de sensi
hil.údade ver.da,d,eiramenlc bra~iileira. 

R[O, 10~1-1931. 
Felicio Jlllastrangelo. 
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A11ge o ~I. a Por·ta 
que distribuía a sorte pela loteria do Estado de &'!anta Ca• 
thar,na, agora o faz pela Loteria do Estado de Sergipe, CUJOS 

bilhetes trazem impressa a protectora imagem de 

Sa••~:.-1, CJatha:i:.·i-.:..a 
passando a esta o titulo 

'Rainha das · Loterias' 
Bilhetes á venda pe os mesmos agentes, sub agentes 

e revendedores 

Extracções ás quinta-feiras 
Em l.\racajú 

(RUA JO,l\O PESSOA, 5) 
CO.\"CES:::iIO~ :\RIOS: 

Angelo M. L:t P<)rta '--~ Cia. 
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