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Christiano Carfos Frederico Wehrs 
Fundador da Casa 
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Um Historico 
da Casa Carlos Wehrs 

À honra de ser a mais antiga casa de pianos e musicas do 
Brasil, e talvez de toda a America do Sul, pertence á firma 

Carlos Wehrs & Cia., fundada em 29 de Setembro de 1851, e 
que hoje celebra os seus oitenta annos de ·existencia. 

Repr·esentada pela:s suas casas, Casa Carlos W,ehrs á Rua da 
Carioca, 4 7, e a Casa Car1os Gomes, á Rua Ouvid'ou, 153, offerece 
um historico bem ~nteress:ant•e, que corneça na então Rua d'o Cano 
N .0 217, na Côrte, em 29 d·e Setembro de 1851, onde o Snr. 
João Schlegel estabeleceu ,a modesta officina, que graças ao es
pírito laborioso e emprehendedor de seu infatigavel collaborador, 
Snr. Christiano Carlos Frederico W'e'hrs, foi elevado ao estabeleci
mento que se ufana poder equiparar-se aos mais importantes do 
Brasil. 

A iniciativa do Snr. W~ehrs como peáto fabricante de pianos, 
que 1estudou pratica ·e theor1caJment.e na França e na Allemanha, e 
oom a qual soube sempr·e vencer tod'as as difficuldades, induz1-
ram-no a ·estabelecer a primeira fabrica d.e pianos na então Côrte. 
E o fez com: tamanha felicid1ade que Sua Magestade o Imperador 
D. Pedro II reconhecendo qu,e a propaganda de. seu -optimo pro
dueto e a dos pianos Allernães, dos quaes com justo orgulh-o ~e 
ufanava .ser -o primeiro prop:ugnador e importador no Brasil, con
tribuiu efficazment;e a d'iffusão da bôa educação, resolveu pelos 
reaes serviços prestados ao ensino publico, agraciai-o com a com
menda da Ordem de Chrisbo1 e instituil-o fornecedor da Casa Im
perial. E' bastant,e signifiicatliv.o registrar-s.e, que lhe foram confe
ridas as ma~ores recomipensas e rnedalhas nas Exposições N acio
naes 'de 1866, 18 73., 1875, 1876, 1879, 1895 e 1908 e em 
Philad,elph ia 1em 1875. 

No anno de 1879, foi mudada a séde do estab.elecimento 
ao numero 175 d·a ffilesrna rua, que entrementes tivera permutado 
seu nome, « d'o Gano», pelo de «Sete de Setembro ». 

A data de 9 de SetemJbro de 1899 marca nova éra na 
phase do desenvolvi.m:e,nto da firma. O Snr. Wehrs, carecendo de 
repouso) retira-se á sua vivenda em P·etropolis, e confia a gestão 
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Os acfuaes Socios e Gerentes 
da Casa Carlos W ehrs 

C. Carlos F. Wehrs 
Soei o 

Djalma de Vincenzi 
Gerente 

da Casa Carlos W ehrs 

Gustavo Eulensfein 
Soei o 

Carlos Wehrs Junior 
Gerente 

da Casa Carlos Gomes 

PROGRA.M..M.A 
DA CeLEBRAçÃo Do OcToGESlM.o ANNIVERSARIO 

1~ PARTE 
Algumas ligeiras apreciações sobre a Casa Carlos W ehrs 

pelo Dr. Heitor Bel!rão, Secretario da Associação Commercia( 

1) a- Romance N? 2 -H. Oswafd 
b - Capricho Brasileiro -E. Guerra 

VioLino, pelo Prof. Lamber! Ribeiro 

2) a- Japonezas 
b - Orphãsinha 

- ViHa Lobos 
- Barrozo N eU o 

c - Canção de Rua - J. Octaviano 
Canto, pela Snrta. Carmen Borda 

3) a - .Melodia -A. Nepomuceno 
b -- V afsa Capricho - Barrozo N eU o 

Piano, pefa Snrta. Nicia Roubaud 

3~ PARTE 

1) a - Lamento (Canç-ão Brasileira)- Lambert Ribeiro 
b - Canto da Saudade - Francisco Braga 
c - Coriscos - Barrozo Netto e 

Lambert Ribeiro 
Violino; pelo Prof. Lamber! Ribeiro 

2) a - As flores amareHas do ipés 
b - Canção Sertaneja 

- Guarnieri 
- Lorenzo Fernandez 

Canto, pela Snrta. Carmen Borda 

3) -Variações sobre umThema 
Original - A. N epomuceno 

Piano, pela Snrta. Nicia Roubaud 

Os acompanhamentos ao piano serão feitos pelo Snr. Arnafdo EstreHa. 
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Braga, Maestro W.alter Burle Marx, D. Maria Amelia de Rezende 
Martins, PrG>f. Orlando Frederico, Itiberê da Cunha, Octavio Be
vilacqua, Oscar Guanabarino, .Carlos de Carvalho, Rodrigues Bar
boza, - mas espera, - ainda estamos bem no começo da lista, 
e o livr~frião comporta toda ella. 

}_ .. . 
Enceiranâo este pequeno historico da actividade da firma 

Carlos W·ehrs &. Cia. no Brasil, durante es tes ultimas oitenta annos, 
.a.pr-oveitamos o ensejo de hypothecar a nossa solidariedade com 
qualquer emprehend·imento ou iniciat.i:va que vise qeneficiar; es
timular, ou amparar a musica ou os muicos. 

Rio, 29 d1e Setembro de 1931 . 

Carlos W elzrs & C ia. 




