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Onde se di verte 
<JONCJ<1RTO 

J eronymo Silva "e Barroso Netto 
adia ram para qnarta~feira, 15 do 
corren te, o concerto 11.nnu nciado, a 

1

- realiz:u·~se no bello Aa'!l.O do estima
vai cavalheiro sr. Eugenio Fontt\i'" 
uh a. 

Determinou esse adiamen to o 
fac to de, no tlia primeiramente mar
cado, se dar no t heatro o espectaculo 
infantil pelo grupo ;dramatico com
posto dos alumnos da escola Um
horto I. 

Muitos amadores da boa musica 
tiver.J,m hontem occa!!iAo de ouvir 
os dous artistas acima mencionados 

· e mais os do grupo lyrico, em casa 
do cnvalheiro tarnbem acima refe
rido. 

Pel@ 9deantado da hora em que 
terminou essa prévia exhibiç!Lo, na.o 
podemos sobre ella offerecer detalhes 
aos leitores; a.deant!l.rem1•s, porém, 
que a im prcs:·i\0 geral foi das mais 
lisonjeira~ pa m os artistas. 
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DIURSOtS DIURSlS 
PALCOS,SALOES,ETC. 

CO~CERTO - Em companhia do 
nosso presado amigo Eugenio F onta
iuha, vioram hontom ao n osso escri· 
ptorio trazer-no~ sua agrtidl!.vel vie ita 
os jovens e talentosos artis tas srs. 
Banoss N otto, pitmista, e J eronymo 
S ilva, violi,ü!lta. que realizar!l.o um con- 1 
ceno no e le~an to palacete daquello i 
noaso ami~o. depoiR de amanhll. \ 

1 SabomCI,; que os intellig~mtes artistae 
j estão organizando um escolhido pro·! 

\

gt·amma, que ha de forQosaruente agra- • 
dar aos apreciado!OS da. boa musica. \ 

Agrad{lCEll,nOS o oouvite CQOl q\le fo· 
mos di::~tinguldos para assistirmos a 

i essa festa. - - ----- ............... r....-. ........ __ _ _ .1.. -l- -
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' . I Assisti1nos hontem (t brill.tante estréa. !lo 
r gT<t11!1e piano Üe COJlCel'tO marca 8cllicüm n.yer 

1 
& Soelme, irnp or~ac1o pelos Srs. c .. Carlos e~F .

1

, 

\Vehrs , esta.belewloH a rnarlo OnvH1or n. l o3. , 
n HM daf' firmas commei'ê;iaes mn.is antigas ;1 

dest a. capital, fundada em 1851, seis annos .i 
üepois <1 casa Bevilacqua. ,1 

O piano a que nos referimos acima é um 
monstro em tamanho e em perfeição ; mede : 
2m. 56 de comprimento, 2 metros ele htrgura, · 
tem toda. a armação üe fe,To e é c1ota<1o <le 
corcl?.s encruzadas e· meclw.nismo de dnpla 
repetição. De nma sonol'iüac1e sem igual, 
vibra sob a pressão elo talento üo arti<:tll. com 
l1esusa<1a intensidade. 

Elle é por si só toüa nm<t orchestra. e toda 
uma fant'<-trra. 

Os irmã.os \Vehrs, successol'es do velho 
\Vehrs, fumhdor da acreclitaüa casa, convida
ram hontem os professores pianistas el'esta 
capital, maestl:os, clilettçmti, que todos se de
nnn ?'Cn<Zcz-uans para assistir á estréa do 
bello pi<mo. 

Um verüac1eiro concerto foi execnttt<1o: 
Ar tlmr Napoleào executou uma. valsa de 

MoskO'i\'Sky e Ln fil e1bse, de Listz, sobl'e o 
côro do Vaissecm Fantôme, de Wagner. 

Seg·uiram-se os outros artist a,s na segui11te 
on1em: 

1 Arthur Cn.millo, Tamntcla , deSchad, f An 
matin, eleGodard. 

Geraldo Ribeiro tocou uma valsa sur. 
Luiz Amabile, rapll.z de muito talent, deu 

uma Ballcuie de Ohopin e Polonaise, de .. Na
poleã.o. 

JHanuel JTaulhaber apresentou umwalsa e 
um romance de sua composição. 

Barroso Netto, um elos nossos ma fu turo
sos t alentos e rtne os successos já oH1os n~,~ 
desviam do estuüo e ::;órict <tpplicaçi 11os <1e\ 
um bello romance seu e um dos :~ ludioa C'·\. 
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I<' . lltr:ar:a 
Conforme noticiiunos, rPalizon-sc nntt>

hontcm, no In,tituto Prolissio nal, o con
c(•r t ~> or~anizadn em homenagem ao 
annivPrs·trio ·na!aticio de;;se nosso illus-

1
. 

tre compatriota, que se acha ausente. 
Correu esp!endirlamente essa festa 

dP nrtl', no salão pl'incipal do estabeleci
mrn!o, o qllal se achava ornamentado com 
muito gNtn, tornando-sP. salientes os 
lindos trophéos que circumdavam um 
magnifico retrato do n(lssu maestro. 

Foi g-ran•le o numero de pe,;soas gra
das que assistiram á execução do pro-

ramma, que em segni<la transcrevemos, 
no qual muito se sobresairam D. Monj 
teiro de Banos, Barro>o Netto e o dis 
tincto barytono Silva Villaça. 
' PRaiEIRA PARTE - Mm-cha 111a.yrink, 
F. Braga, banda de atum nos; At~tomne, 
estudo de concerto para piano, Chami· 
nade. IJ . Francisca Monteiro de Barros; 
a) Déclaration, romance para barytono, 
F. Braga; b) ll!alédictions eles llébJ'ettX, 
primeiro acto da opera Samson et Da
lila, Saint Saens, Sr. C, da Silva Vil
laça; c Pha.ntasia-a.berlura (!886) F. Braga 
banda dos alumnos. 

SEGUND.'- PAliTE - Leic/i!e Cava.llerie, 
onvertura, F. Suppé, banda dos alumnos; 
Sogni d'amoJ'. 4.' acto da· opera Lo 
Schiavo, C. Gomes, Sr. C. da Silva 
Villaça; Concerto em dó menal', op. 37, 
para Z pianos, Beethoven, O. Francisc~ 
Monteiro de BRrros e Sr. Barroso ~etto; 
Quarteto pnra ~larinettes.l !886), F. Braga, 
Srs. Luiz More1ra. F•·anc•sco Nunes. Leo
poldo Salgado e Sa!Ji no Braga e llymno 
ao genio, F. Braga, ban•la rlos alumnos. 
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-- O Orpheon Carlo! Gome• deu n& 
dia 2.5 a saa 4a festll dramatio11.. 

A's 9 horas da noit•, quando ia começar 

I 
o espeetaculo, a pequenina sala da platéa 
estava repleta (I;J diatinctas famílias, de 
aocioa e de convidados qne esperavam an• 
ciosos o desenvoivimento dos enredo~ das 
peças ennunciadas, para se expandirem nat _ 
gargalhadas que as comedias provocam, I 
ou psra admirfll'elll e applaudiremos per· I 

\

sonagans eucarre;;adoil do desetu ~nho. 
A primeira peça exbibida foi Rv.ios X, 

de Coelho Netto, e bem in te1·pretada pelas 
sras._ d. Ad:liM -Vieira, senhoritas Henri· ! 
queta e Zn'.l GtyflarHl e srs. B . Romeu e! 
Barroso Netto. :< 

Seguio-se O tal senhor, uma intereuante 
comedia de Marcos Valente, representada 
pelas senhoritas Judith Simaa e Juditb 
Gomes e sr. Barroso •. "'t" 

Muito appla.udiclo, porque foi dito com 
muita grc.ça e muita correeçio, foi o bello 
dialogo em verso dot Pailleron, intitulado . 

Dt<t'"n te o baile. \ Salientaram-ee por i~s~ 11! senhoritas Chi· 

11 

quita Jardim e Judith G<lrue!l. 
, Que111 desdonha. • •• , engraçada comedia 
em um acto, de Pinheiro Chagas, foi a ul· ! 
t i ma part~ do espectacnlo. 
..J..Do deaemp~nho _;lella encarr~garam·ee 1.1 
eras. d. Adalina '\Ti~ira , senhorita Chiqmta 
.T n rdlm e es srs. Gomes Pereira, Barroso t 
Netto e Pinto de Abreu, o comieo irreais· 

tive!. 
Muites applausos corolnaxn a repre~~enta· 

çã.o de•sa csmedia. 
O O rpheon Carlos Gamas, com os ele• 

mentos de que J1 uispõe, continuará por 
certo oom 111 suas exhihições dramaticu 
que tanto divertem aos socios quanto esti· 

li mulam e edncam para R arte do pslco oa 
ij amadores que agora começam e que tanta 
intellig~nci;, e gt~Sto revelam. 
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l. .-A. Thomaz-Hamlet-arioso, para barytono, por Carlos de Carvalho. 

:::2.- G. Puccini- Tosca (Vissi d'm•tp, vissi d'mn01·e) - para soprano, pela 

senhorita Julia Ferreira. 

3.-Barrozo Netto-n) Imp•·oviso. ~ . para p1ano, 
b) Rontii11Ce sem pnlavrns. 1 . pe o autor. 
c) Peça lwmoristica (em forma de gavotta) 

4.-Wagner- Walkiria ( Addio di Wotnn)- para barytono, por Carlos de 

Carvalho. 

5.-Hans Sitt-Concertstück-em sol menor, para violeta e acompanhamento 

de piano, Op. 46, pelo professor Ernesto Ronchini. 

6.-Ch. Gounod-La reine de Saba (Plus grand dmts sou obscurité)- ária· 

para soprano, pela senhorita Julia Ferreira. 

7.-A. Thomas-Hnmlet-duetto para soprano e barytono, pela senhorita 

Julia Ferreira e Carlos de Carvalho. 

* 8.-Ed. Missa-Ils sont partis les gars-côro, para vozes femin inas. 

eacru.mda q'~OI!?[(Z 
G1-,_o) i.J ~ 

9.-J. Massenet-Il Ré di Lahore-duetto para soprano e mezzo-soprano, 
pelas senhoritas Olinta do Nascimento Braga e Noemia de Almeida Pires. 

:1.0.-a) H. Berlioz-Damuation de Faust (Séréunde I 
de JVIephisto) Í por Carlos de Carvalho. 

b) L. Miguez, I. Salduni-Jlfonologo di Joi'l 

~~,V'~V'VVVVVVV'~~~~~ 

• Ils sont partis les gat·s.- A poesia de Montoya., que E. Missa pôz em musicao, exprime a solicita. 
saudade das Mi-'ies e das Noivas por occasiã.o da partida. dos rapazes bretões para a pesca. 
long·inqua nos alfaques da Terra-Nova. Deste côro destaca-se, mais tr iste que todas, a voz de 
uma (las Mães a quem o mar já, roubou o marido e dous fi lhos, pedindo que Deus lhe con
serve o seu ultimo rapaz, Yvon. Depois, de mãos postas, a meiga Noiva diz tambem ao Deus 
dos marinheü·os a sua mágoa -recorda a época do pedido de casamento, a ternura do abraço 
de enH\.o e, com saudade, reclama do Todo-Poderoso o seu amado, e ambas, }fãe e Noiva, de 
joelhos, fazem o signal da cruz. Assim, emquanto os valentes rapazes andam em porfia com 
o mar, -vencendo as ondas, os saudosos resam por elles, lá muito longe, destacando-se uma 

voz que pronuncia a prece. 

~ ~ ~ s\lé.. 
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rgl';o~~;l~DÍfü; de Coiicerto marca Rchiellmayer f 
! & Soelme, importatlo pelos 8rs. C. CEtrlos e F. , 
Welm:-, estabelecitlos tL rua tlo Ouvidor n. 153, , 
mn<c üs.r· fi.rnu1.::; commerCiaes mais antigas ,, 
clestn. capital, func1i1Üa em 1851, seis annos \ 
depois <1 casa Bevilacqmt. ,1 

O pi:cno a qne nos referimos acima é um 
monstro em tamanho e em perfeição ; mede ~ 
2m.56 de comprimento, 2 metros de largura, 
tem toda a armaç~w ele ferro e é dotar1o de 
cordas encruzadas e mechanismo de dupla 
repetição. De uma sonoriüacle sem i3·ual, 
vibra sob a 1wess~LO do talento elo arti«tFL com 
desusat1a intensidade. 

Elle é por si só toüa uma, orchestra e toda 
uma fanf<trra. 

Os irmãos Wehrs, snccessores rlo velho 
\Vehrs, fum1aclor ela acreditada casa, convida
ram h ontem os professores pianist2"s d 'esta 
capital, maestros, cWettcmti, que todos se de
ntm 1·cnricz-vOL~s para assistir á estréa do 
bello piano. 

Um verclacleiro concerto foi executado: 
Artlmr N<tpoleão executou uma valsa de 

1\I::>skoYvr;ky c Lct jilet~se, de Listz, sobl"e o 
côro elo Vcússecm Fant6nw, de Wagner. 

Seguiram-se os outros artistas na seguinte 
onlem: 

Arthnr Camillo, Twmnielct, de Schad, r A.n 
matin, deGoclard. 

Geraldo Ribeiro tocou uma valsa sm. 
Luiz Amabile, rapaz de mui.to talent, <leu 

um r" BaZlcuic de Chopin e Polonaise, de .. Na-
poleão. 

J'IImmel Fanlllaber apresentou umwalsa e 
um romance de sni1 composição. 

Barroso Netto, um dos nossos ma futuro
sos talentos e r1ne os successos já oldos n~,~ 
a_esviam do estntlo e sé1-i<t applic~ç. ; nos r h\ 
um bello romance seu e um llos ::ludios (:~ \ 
~~;~ r.-n<>"~"" "'"" <'"".,';',t,'l h,..JJ;) • 
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l. :1.. - Grieg- Sonaln, em sol menor, para piano e violino, pelos professores 

Barrozo Netto e Je ronymo Silva. 

:1.::2.-Giuck, Alceste- Divinités riu Styx- ária, para mezzo-soprano, pela 

senhorita Noemia de Almeida Pires . 

l. 3.- Grieg-Conce•·to, para piano, com acompanhamento de 2o piano, pelos 

professores Barrozo Netto e Alfredo Bevilacqua. 

:1.4:.- A. Nepomuceno- a) Sonmo ~ 
b) Le miroir d'o•· por Carlos 

c) .Madl'igal 

de Carvalho 

* :1.5. - A. Nepomuceno- As Uyáras - lenda, para sólo de soprano e côro para 

vozes femininas. 

@ 

CÔRO - pelas Exmas. Sras. DD.: Abbia Amaral, Alcina Braga, Amelia 

Casaes, Antonietta Barboza de Simas, Camilla da Costa Ferreira, Christina 

Brandão, Carlota Villela, Dinorah Jacy de Lima, Emiliana Suckow, Francisca 

de Mello Mattos, Graziella Bastos, Henriqueta Barcellos, Henriqueta Burrowes, 

Julia Leal, Laura Pederneiras, Luiza Barcellos, Maria Celeste Jaguaribe de Mattos, 

Maria de Araujo Vianna, Marietta Pereira Guimarães, Nair da Cunha Bello, Noemia 

de Almeida Pires, Olinta do Nascimento Braga, Otilia de Oliveira e Rosalinda \Vright. 

SOLISTAS - Soprano: senhorita Olinta do Nascimento Braga; mezzo

soprano: senhorita Noemia de Almeida Pires. 

'V'~~~~~ 
"' As Uyáras. - E' conhecida. n. lenda das Uyáras qne, com a doçura de sua. Yoz, attt·aem para o 

fundo das aguas aquelles que "escutam a toada. de seu canto macio"; por isso o cOro a-visa 

ao "tra.vesso menino" que ~~essas moças crueis vivem roubando crianç,as '' e que "fuja de 

ou-vir, das fadas gentis, um hymno, uma voz." Canta, então em sólo, a voz de uma Uy~\ra, 
desenvolvendo toda a magia do encanto, que a melodia de Nepomnceno exprime adoravel· 

n1ente. Volta depois o côro, repetindo o 1wiso e os conselhos ·ao "trave::;so menino .'' 
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1~. litrn~a 
Conforme notic.iàmos, r<'alizon-sc nnte

hon!Clll, no ln,titulo l'rolissio nal, o con· 
c<•rt" nr!-!ani>:alln em homenagem ao 
annivcrs·1rio ~Jalalicio de~se nosso illus
trc compatriota, que se acha ausente. 

Correu esp!en<lirlamente rssa festa 
dP nrt~. no salão Jlrincipal do estaheleci
mrnlo, n q•1al se achava ornamentado com 
muito go,to, tornando-sP. salientes os 
linuos trophéos que circumdavam um 
mngnifico retrato do rwssn maestro. 

Foi p:ranole o numero de pe,;soas gra
das que assistiram á execnçf10 do pro-

ram rna, que em seguilla transcrevemos, 
no qual muito se so!JI'esniram D. Món~ 
teiro de Bart'os, 'Barro>'O Nelto e o dis 
ti neto barytono Silva Vi !laça. 
' PRIMEIRA PARTE - Mm-cha Jlfa.yrink, 
F. Braga, banda de alumnos; Automne, 
estudo de concerto para piano, Chami· 
nade. lJ. Francisca M<mteiro de Barros; 
a) Déclaration, romance para barytono, 
F. Braga; b) Malédiclions eles llébrwx, 

" primeiro ar.to da opera Samson et Da
lila, Saint Suens, Sr. C, dn Silva Vil· 
laça; e Phantasia-abertura (1886) F. Braga 
banda dos alumnos. 

SEGUND!• PARTE - Leiclite (Javallerie, 
ouvertura, Jõ'. Suppé, banua dos alumnos; 
Sogni d'arnor, 4' acto da- opera Lo 
Schiavo, C. Gomes, Sr. C. da Silva 
Villaça; Concerto em dó menm·. op. 37, 
para 2 pianos, Beethoven, D. Francisc:~ 
1\tontriro de D~rros e Sr. Barroso '\etto; 
Quarteto p~ra clarinettes 11886\, F. Draga, 
Srs . Luiz Moreira. Francisco Nuues. Leo
poldo Salgado e Sabino Braga e Jiymno 
ao genio, F. Braga, ban•la dos alumnos. 
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-- O Orpheon Carlo! Gome• deu ne 
dia 25 a sua 4"' festa dramatiell. 

A' e 9 horas da noit•, quando ia come~ar 
o espeetaeulo, a pequenina sala d11 platéa 
estava repleta de distinctiiB famílias, de 
eocioa e de convidados que esperavam an• 
ciosos o desenvolvimento doa enredoH das 
veças snnunciadas, p9ra se expandirem nas _ 
gargalhadas que as comedias provocam, I 
ou para admiraretn e 11pplaudireroos per• I 
sonagens euc11rre~adoa do desempenho. 

A primeira peça exbihida foi Raios X, 
de Coelho Netto, e bem interpretnda pelas~ 
aras. d. Adelina -Vieira, senhoritas Heuri· 
quetá e Zir:i GlyMrio e srs. B . Romeu e , 

Barroso Netto. :< \ Segnio.se O tu! senkor, uma interessante 
í comedia de Ms.rnos Valente, representada 

pelas senhoritas J udith Simae e J udith 
Gomes e sr. Barroso."<' 

Muito npplaudido, 'porque foi dito coro 
muita gre.ça e mnita correcç!i.o, foi o bello 
diah;go em ver60 d11 Paillerou, intitulado 

Du,t'<mte o baile. I Salientarsm-ee fJO T i .se !l! senhoritBI Chi· 
quita Jardim a Juditb Goruel. Qu~m desd~nha., ., engraçada eomedia 
em um aoto, de Pinheiro Chagas, foi a nl· 1 
ti ma part~ do e!peetaculo. 1 
..f-Do deeemp9nho .Jella encarregaram·ee u 
sras, d. Adalina Vieira, senhorita Cbiqu1'a 
.Tu rdim e os srs. Gomes Pereira, Barroso 
Netto e Pinto de Abreu, o comieo irresis· \ 

tive!. Muitos applsusos coroar;un a repre~~enta· 
çã.o dessa csmedia. 

O Orpheon Csrloa Goues, com os ele• 
mentos de que j\ uispõe, oont1nuará por 

!
certo ooro aa suas exhihiçôeB dramaticu 
que tanto diverteiü aos socios quanto e~ti· 
mulam e €du cam par!l a arte do palco oa 

[ nruadores que sgors começam e que tanta 
1 intellig!lncio. e g<IStO revelam. ~ 




