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representação que á Assembléia Geral
Legislativa dirigiu o Gabinete Portuguez
de Leitura, no Rio de Janeiro, impetran-
do atenção de direitos sobre artefactôs
de pedra e de ferro que precisa importar
da Europa ou dos Estados Unidos da
America, para a construcção de um edi-
ficio destinado á sua bibliotheca, nos ter-
renos que possue á rua da Lampadosa, é
fundamentada, entre muitas considera-

ções de pezo, com a circumstancia de

que a fachada completa de um edifício
de bello estylo architectonico, — o ma-
nuelino, — vai dotar a cidade do Rio de
Janeiro com um bello edifício.

Não são de menos vulto as outras razões que a

digna directoria do Gabinete apresenta ao critério
da Câmara Legislativa para justificar a isenção

pedida ; mas é, sobretudo a que citamos, especial-
mente a que merece de preferencia a nossa attenção,
visto que se prende a ura assumpto que tem relação

com as matérias, de cujo cultivo se occupa a Re-

vista Musical e de Bellas Artes.
Para outro qualquer paiz, o facto de se dotar uma

capital com um edifício de primeira ordem não é

de somenos importância e, note-se, que essas grandes
cidades, já pela sua antigüidade, já pelos recursos
dos seus cofres municipaes, já, ainda, pelo gosto ar-

tistico desenvolvido de seus habitantes, não estão tao
desprovidas de edifícios magestosos corno a do Rio
Janeiro.

Onde faltam os dinheiros do Estado para empre-
hender construcções vistosas e monumentaes por conta
d^lle, deve-se mais do que em nenhuma outra parte,
acoroçoar a iniciativa particular com uma protecção
justa e moderada e em que os cofres públicos não
fiquem onerados com pesados desfalques nos seus
rendimentos d'Alfândega.

O Rio de Janeiro, em que nos pese a confissão, é
talvez a capital mais pobre de monumentos e mesmo
de edificações onde se revelle um gosto artistico supe-
rior é educado.

XJma! cónstrucção, como nos promette o Gabinete
Portuguez de LeitllVaré pois quasi que uma dádiva e

para a realisação da qual todos devemos concorrer
na medida dos nossos recursos.

Não conhecemos o plano ; mas conhecemos o estylo

de sobra, para que possamos esperar um edifício digno

de figurar nas mais importantes capitães do mundo.
E^necessario não ter contemplado os bellos monu-

mentos da Batalha e sobre tudo o dos Jeronymos para

que não consideremos um edifício d'esse estylo como

uma jóia preciosa que sempre brilhará perto das de-

mais, em qualquer diadema que se engaste.
Dizem-nos que ó autor do plano para o edifício do

Gabinete Portuguez de Leitura o Sr. Bethencourt da

Silva.
W tão árduo e difficil o delinéamento de um edin-

cio (Testa natureza, quanto é competente o Sr. Bit-

tencourt para o levar a effeito.
A insenção pedida parece-nos, pelo menos por esta

razão, digna de ser attendida; tanto mais que nem

o sacrifício é grande para os cofres públicos, nem tao

ponco achamos pernicioso que o exemplo se estenda

e que por espaço de mais alguns annos a concessão

8eia repetida em favor de todo aquelle que queira
dotar a cidade do Rio de Janeiro com um verdadeiro

edifício notável.
E' o systema proteccionista que advogamos em ta-

vor da nossa architectura nascente.
'.'{¦ "',
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ETHNO&RAPHIA DOS INSTRUMENTOS DE MUSICA

(Continuação.)

artindo do som fundamental de uma corda, os dous

; terços da corda dão a quinta maior superior, e os três

quartos a quarta menor superior. Por conseqüência

para descer de uma quarta, as extensões da corda
devem estar na razão de £ : 1 = 1 : f. Supponhamos,

pois" que acorda inteira dá a nota dó, os japonezes dividem-a em três

partes iguaes ; dous terços dão sol, quinta superior. Depois dividem
em três partes iguaes a extensão de sol e acrescentam um terço :
os quatro terços da extensão de sol dão ré, quarta inferior. Con-
tinuam ainda obtendo lá como quinta superior de ré, mi como

quarta inferior de lá e assim por diante ate completar a es-
cala. *)

Se se faz a operação exactamente, todas as quiutas serão ver-
dadeiras e os cinco gráos accidentaes da escala estarão em semi-
tom diatouico pythagorico (f-|-{j-) abaixo dos cinco gráos prin-
cipaes. Não é razão para espanto, por que em todo o paiz o meio
mais fácil de determinar as relações mathematicas dos sons é dado
pelas divisões de uma corda. Começa-se naturalmente pelas divi-
soes mais simples e em definitiva os chins e os Japonezes não têm
ouvidos diiferentes dós nossos. Os japonezes transportam a sua es-
cala tônica para os doze gráos da chromatica. Para determinar o
emprego das mesmas observaremos para não confundir com a nossa
terminologia europea, que os dez gráos da escala japoneza deve.
riam propriamente ser designados pelos nomes dos gráos primitivos
e dos addicionaes.

Dito isto justifiquemos dous pontos essenciacs: Io os japo-
nezes servem-se dos gráos da sua escala segundo o seu instincto
musical: a designação d'estes, quer dos primitivos, quer dos addi-
cionaes, só tem valor histórico; 2o na nossa annotação usual uma
nota japoneza pôde ser representada, ora por tal signal, ora por
equivalente inharmonico deste signal; por exemplo, o som addi-
cional a ré pôde ser para nós um dó sustenido ou um ré bemol
sem que os japonezes empreguem dous signaes para o escrever.
Estas observações resultam do exame que fizemos das melodias
fornecidas por Fétis e Krauss.

Fétis reproduz três melodias e um fragmento de uma outra
sem comtudo garantir a authenticidade d'ellas. Entretanto estão
conformes cora o systetna japonez, excepto ura mi bemol na ultima
melodia que deve ser substituído por um mi natural O Sr.
Krauss apresenta três melodias com palavras e um t-echo instru-
mental bastante extenso. A primeira melodia está para nós, toda
ella em sôl menor, sem o sétimo gráo. A escala japoneza é : mi
bemol, fá, sói, si bemol, dó, com ré e lá addicionaes1

*) As pessoas habituadas aos cálculos acústicos hão de repa-
rar que sendo a 5." a base da operação, a serie dos sons obtidos
pôde ser expressa pela fracção $.

O primeiro termo da serie será f (equivalente á uuidade) •
representando um termo qualquer por —~, o termo seguinte será

ojrqTT88 e de ordem Par; serà 
2» T 2 8e é de ordem imPar-

No primeiro caso subirá de quinta, no segundo descerá de quarta.Os expoentes succeasivos do numerador serão : O, 1, 2 3 4 5
etc.; os do denominador serão : O, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10,' etc. In-
vertendo as fracções ter-se-hão as relações das extensões da corda.

A escala japoneza : lá bemol, si bemol, dó, mi bemol, fá, com
os gráos addicionaes postos em um semi-tom mais baixo, serve de
base ao trecho instrumental que tem como tom principal ré menor,
por isso apezar dos cem compassos de que se compõe a melodia'
n'elltís não se encontram nem fá sustenido, nem dó sustenido, nem
os seus equivalentes inharmonicos, excepto em dous compassos
que têm uma completa escala chromatica em semi-colchêas. Pode-
se concluir d'isto que os japonezes só se servem da escala chroma-
tica por excepção.

Em certas passagens d'este trecho, transcripto por Westphal
vêm-se duas notas sobrepostas, assim :

lá, lá, lá, lá
mi, sol, fá, mi.

Se taes são, provam somente que acontece nos instrumentos
japonezes duas cordas vibrarem simultaneamente, como os Achan-
tes de Guiné que executam terças. Ha muita distancia d'isto para
um systema de harmonia e para uma polyphonia regular.

Antes de examinar os instrumentos japonezes faremos algumas
observações geraes sobre o papel que a musica representa no
Japão. Não só é o acompanhamento obrigatório de todas as ce-
remonias, como não ha casa particular nenhuma que não tenha
algum instrumento; no dote da mais pobre noiva ficará compre-
hendido o koio de treze cordas (psalterio) e o samhire (guitarra
antiga.)

Por todas as ruas encontram-se trovadores. Nas casas onde
se toma chá dão-se, por certas épocas, jantares que tem por com-
plemento um concerto em que tomam parte homens e mulheres
que tocam e cantam e outros que dansam. Um dos regosijos prin-
cipaes são as representações theatraes; começam às 10 horas da
manhã e terminam às 10 da noite ; muitas vezes a representação
de um melodrama dura dias consecutivos como os fallados myste
rios da idade média.

(Continua).

0 PROFESSOR DE PIANO
ou

Arte de educar um pianista desdelos rudimentos até o
ensino transcendental.

Para servir de guia aos professores novos e aos discípulos adiantados
que queiram estudar por si só.

PRIMEIRA EPOOA

IV.
o professor durante a primeira época.

(Continuação.)
Além da pratica que se adquire durante os annos consumidos na

gloriosa porém árdua carreira de professor de piano, e além de todos
os conhecimentos reclamados para o preenchimento das condições
necessárias e indispensáveis a quem se dedica ao ensino da arte mu-
sical, é inquestionável que o dom de transmittir-se cora facilidade
aquillo que se sabe — é a qualidade mais apreciável n'um mestre e a
mais útil para o discipulo.

Diz Scudo em sua «Arte Antiga e Moderna : »
« Póde-se quasi affirmar que o ensino exige uma ordem de fa-culdades que são incompatíveis com as de um virtuose ou de compo-sitor original.»
Entre nós, porém, nSo se pensa deste modo : qualquer instru-menti$tat pelo facto de conhecer o teclado e portanto a escala que



é facilima, é considerado como um professor do piano o adoptado
para guiar os primeiros passos da infância n'esta arte tão elevada
quanto caprichosa, assim como, por pcior que seja, o piano ó sem-
pre julgado em estado de satisfazer as exigências de um princi-
piante.

Não. O máo instrumento habitua o ouvido a um som áspero e
ruidoso, destroe a sensibilidade da afinação justa, concorre, pela
irregularidade do teclado, para tornar o jogo desigual e, longe de
agradar incitando o desejo de produzir sons melodiosos e puros,
aborrece tornando o tocar puramente machinal e insipido.

Não será exageração ãllirmar-se peremptoriamente que sobre um
máo piano, por mais que se estude nunca se chegará a tocar nem
mesmo mediocremente.

Reuna-se, pois, estes inconvenientes aos de um máo guia e tere-
mos os funestos resultados, tão communs infelizmente entre nós, onde,
como já d\sse, todos são professores.

Também não exagero asseverando que aquelle que não foi disci-
pulo, que não conhece as regras de posição, de sonoridades, de mo-
vimentos, dedilhação, etc, não pôde ser um mestre : commette um
crime, um estellionato e acaba por assassinar uma vocação, um ta-
lento.

O mau professor, repito, perderá completamente o discípulo e
quando se quizer esse celebre aperfeiçoamento que exigem os pais no
fim de alguns annos, nada mais se poderá fazer, tudo será talvez
impossível —porque sobre falsos alicerces não se pôde levantar um
solido edifício, e na musica aperfeiçoar é — solidificar.

Neste caso resta só um recurso : tentar de novo um estudo
severo e regular, ura principio methodicamente guiado, quando deste
projecto não resultar o — desanimo.

Na verdade é quasi uma calamidade o ter de encetar tudo de
novo depois de haver gasto longo tempo em estudos que passam a
ser considerados como inúteis por falta de methodo.

E quem será o culpado ? O discípulo ?
Não ; o professor imperito, sem consciência, sem amor pela arte,

sem conhecimentos, — o especulador emtim.
Isto não quer dizer que o professor seja um pianista irreprehen-

sivel ou um concertista de nomeada ; entre este e. aquelle ha o pro-
fessor estudioso e dedicado, talentoso e paciente ; e confio muito mais
na intelligencia e bom senso de um pianista-musico-critico do que
na virtuosidade de um eminente concertista.

Este tem o grande inconveniente de não dar liberdade ao disci-
pulo de executar e interpretar segundo suas emoções e longe de pôr
em relevo o modo de pensar dos diversos autores debaixo de um
ponto de vista geral, exige que uma mais ou menos perfeita imitação
de sua maneira seja feita por aquelle que muitas vezes pensa de
modo diverso, em virtude de certas condições naturaes, sem comtudo
se desviarem da verdade.

Entendo, no entanto, que o professor deve executar com facili-
dade porque os meios de produzir-se uma boa sonoridade, as diver-
sas maneiras de atacar o teclado, o jogo dos pedaes, os passos de
bravura, os múltiplos modos de pôr em acção os variadissimos si-
gnaes relativos ao compasso ou ás gradações de força etc, não
podem ser expostos theoricamente com a precisa clareza, sem o auxi-
lio vantajoso dos exemplos práticos.

Reuna-se, pois, ás qualidades de um musico perfeito, harmo-
nista, experiente e analytico, conhecedor de todos os methodos e
escolas, da graduação e estylo de todos os compositores, reunam-se,
digo, a uma boa pratica e paciência, amor ao ensino, dedicação á
infância, o dom de persuadir e convencer, a affabilidade nos tratos
e doçura nas exposições — e teremos um professor digno de sua
missão. s

Estas considerações, ura tanto longas, que á primeira vista pa-
recém estranhas ao titulo que designa este capitulo, têm por fira
deixar bem em relevo as qualidades d'aquelles de quem tudo de-
pende no progresso e desenvolvimento de uma arte ; e como penso
que não serão só os profissionaes os interessados na leitura d'estas
linhas, aliás sem a pretençãode se impôrem, julguei de utilidade esta

exposição uma voz que trato do modo porque so devo guiar o prin-cipio dos ostudos, e portanto, dos predicados do guia.Feito esto pequeno reparo, vejamos como encaminhar os estudos
indicados no capitulo anterior.

O. GlJANABARINO.

(Continha.) -

NOTICIÁRIO ESTRANGEIRO

No theatro Scala, de Milão, a representação do Fausto foi
um completo fiasco por parte da prima-dona De Reské, a mesma
ainda ha pouco tão applaudida e tão festejada em Madrid. Foi
a Margarida mais desengraçada que tem apparecido em Milão.
A Sra. De Reské é uma celeste Aida, porém é uma desenxabida
Margarida. Um trambulhão do céu à terra.

*

No palácio da rainha Isabel, em Pariz, appareceu uma
criança prodígio, alli levada pelo mestre: é a menina Teresina
Ina, de oito annos e que toca prodigiosamente rabeca.

#

Está finalmente publicada, em Londres, a opera de Scuderi,
O magnetismo.

O maestro Ciro Pinsuti também concluio uma opera, inti-
tulada Margherita. O libretto é do illustre Zanardini.

A Gazzetta Muzicale di Milano declara que Carlos Gomes
tem quasi concluída a opera Palma.

Perguntar-lhe-hemos isso d'aqui a pouco. Deus o permitta.
#

A estação lyrica que principiou em Londres a 13 de Abril
foi inaugurada cora o Rei de Lahore, de Massenet.

Era Turim por oceasião de representar-se a opera Mephis-
topheles de Arrigo Boigo que também é o autor do poema, foi
o compositor alvo de uma ovação delirante. Bottesini que se
achava no theatro foi indigitado como o maior revolucionário
n'aquelia noite.

Como é sabido Boito é o autor do libretto Ero e Leandro,
de cuja musica se encarregou, sahindo-se admiravelmente, o il-
lustre Bottesini. São amigos e não invejosos.

Morreu em Pariz o decano dos professores de piano, autor
de muitas peças e arranjos, Duvernoy. Viveu 79 annos, o que
já é para invejar.

Os subscriptores para as representações da opera Percival,
de Ricardo Wagner, em Bayreuth, devem brevemente reunir-se
em Wiesbaden. Coitados....

Morreu em Nápoles um artista que durante 64 annos foi
violoncellista no theatro Scala, de Milão. O Mathusalém da
musica, o amigo mais intimo da colophane, nascera em 1785.

*

Era poucos mezes os emprezarios da Opera Popular, em
Pariz, tiveram de entrar com 20:000^000 para cobrir o déficit
em que se achavam. A popularidade custa....
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O barytono Sparapani está contractado para a próxima es-
tação lyrica de Montevidéu.

Les Mousquetaires au Couoent é o titulo de uma nova
opera cômica, representada com êxito feliz em Pariz e devida
á penna do maestro Varney.

*

A alta comedia de Sardou, Daniel Rochat cahio em Na-

poles. O mal é contagioso
#

Na mesma cidade foi muito applaudida uma outra obra cora
o mesmo titulo, Daniel Rochat, escripta como antithese á de
Sardou.

Giacometti, o autor da Morte Civil, está escrevendo para
Ernesto Rossi um drama Luigia di Ouzmam.

*

O presidente da Republica Franceza convidou o maestro
Verdi para um jantar, findo o qual lhe oífereceu a commenda do

grande-officialato da Legião d'Honra.
*

A um pobre poeta russo aconteceu a maior das desgraças :
Foi ver um elephante que fazia habilidades. Levava debaixo
do braço um libretto, fructo de um anno de trabalho. Descui-
dou-se e o elephante, arrebatando-lhe o manuscripto com a po-
derosa tromba, engulio-o.

A autoridade e a medicina intervieram. Depois de algumas
horas, submettido o quadrúpede á mais enérgica acção de um dras-
tico, o poeta teve a ventura de tornar a possuir o fructo do seu
talento, porém de tal modo desorganisado que uem elle mesmo
o comprehendia.

Severa critica! Ou Ia poesie va-t-elle se nicher /

0 PADRE JOSÉ MAURÍCIO *)

in

{Continuação.)

>£ e Porto Alegre, na ingenuidade dos seus arrebata-
mentos, se extasia diante do chafariz massudo e pyra-
midal de Valeutim da Fonseca, por seu turno in-
fuude, como artista, tal admiração a alguns escripto-
res da Revista, que d'ellea merece os mais pasmonos
qualificativos e entre esses o de Murillo brazi-
leiro. **)

Fora de certo um nunca acabar querer, pelatranscripção de trechos e períodos retumbantes, dar
idéa da feitura pomposa e do estylo barôco que muitos dos sócios
modernos do Instituto empregaram e ainda empregam em seus

*) No artigo do numero passado, houve vários erros e omissões,Uma phrase ficou completamente trancada. E' a seguinte: Assim„ mesmo o catalogo traz 196 peças, além de psalmos avulsos e,;, mottetos, todas ellas no gênero sacro. "
**) Tomo 34 ; pag. 132.
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trabalhos, embora n'elles se revelem de envolta não pequenos es-
forços e real dedicação ao estudo e á elucidação' da historia pátria.

Como, porem, tal pesquiza é sempre curiosa e pôde produzir
alguns fructos, tomemos, limitando a nossa tarefa, vários exemplos
nos três volumes da Revista Trimensal que estamos manuseando
por causa do padre José Maurício, XIX, XXII e XXXIV.
Será um parenthesis, uma interpolação um tanto longa, quiçá fora
de propósito, mas que traz sua desculpa no modo por que estamos
escrevendo, o maiscommodo certamente para quem escreve e talvez
o mais curioso para quem lê.

No primeiro d'aquelles tomos é que se acha o Ensaio iconogra-
phico de Porto-Alegre, a que já me reportei, limitado a uma sim-
pies tentativa, mais ou menos lardeado de hypertrophicas expressões
mais ainda assim bastante valioso : encerra ligeiros dados biogra-
phico3 sobre o musico José Maurício, o esculptor Vaientim àx
Fonseca e Silva e o pintor Francisco Pedro do Amaral.

Logo após esses artigos nos falia um confrade do Systema de
catechese empregado pelos Jesuítas, aos quaes denomina os Ly-
curgos da America, sendo entre esses appellidado o padre Aspi-
cuelta de Orpheu brazileo, e querendo referir-se á sciencia, ao
latim, ao Rio de Janeiro, a Santo Ignacio de Loyola, etc, julga-se
obrigado a periphrases e estafadas reminiscencias clássicas, porexemplo : templo de Minerva, língua de Virgílio, rainha da Ame-
rica, solitário de Manresa, etc.

Isto porém, nada é, comparado com as altisonantes conside-
rações que terceiro escriptor n'umas Reúexõss sobre a institui-
ção das capitanias, adduz a propósito da primeira missa no
Brazil:

„ Não o creiam outros, exclama elle, mas eu vejo e vi sem-
„ pre o dedo de Deus escrevendo em caracteres humanos sobre
„ aquellas praias o futuro desta grande terra ! "

E por ahi vai até esta arrojada asseveração, digna de nota
especial:

„ Quem não advinharia ao aportar ao Brazil que a mão do
„ Omnipotente escrevera na base do Pào de Assucar: Tu és a
,, planta de um gigante ? ! "

Se a paciência, depois de penosas provas, nos consente a leitu-
ra do discurso do orador do Instituto que fecha esse volume, então
é que a colheita de períodos sesquipedaes e muitas vezes illogicos
se torna mais que farta.

Oontentemo-nos com o seguinte :
„ quando a Europa inteira, á semelhança dos antigos

„ Gallos submettida pelos modernos, adorava a espada do novo
„ Hesus (Napoleào), o ferro deificado por aquelle herde que em-
„ punhava^i espada junto á cupola dos Inválidos e fazia circura-
„ voar a lamina por cima daa raia3 de todos os estados eu-

, ropeus " *)

Abre o tomo XXII um aproveitável bosquejo histórico sobre
a França antarctica, devido à penna do fallecido conego Fernan-
des Pinheiro, sem contestação sócio muito prestante do Instituto,
caracter amável e sympathico de que todos nós guardamos gratasrecordações ; infelizmente, porém, também um dos mais fervorosos
proselytos da escola que se pode appellidar do rococo pela sua
semelhança com o estylo architectonico d'esse nome, todo pejadode arabescos e inútil e disgraciosa ornamentação.

N'esse bosquejo histórico abundam phrases de péssimo gosto,
por exemplo: Corramos rapidamente os dedos pelo teclado da

>) Tomo 19; pag. 125.



chronica do Rio de Janeiro / o juizo da historia é o Josaphal da
posteridade, a unidade do Império um magnífico vaso de por-
cettana *) o que pôde aliás passar; não assim, porém, a seguinte
e a' roadora prophecia :

„ O Brazil, o gigante dos trópicos, quiçá deterá um dia no
„ isthmo de Panamá a marcha invasora do audaz anglo-saxonio,
„ fazendo recuar a águia do Mississipi, etc. "

Em seguida, como boa e suspirada compensação, apparecem
n'esse volume umas singelas e concisas paginas do Dr. Schuch de
Capanema sobre factos geológicos do Brazil; mas logo após surge
um tal Dr.* Vieira Carvalho, a quem Porto-Alegre deuomina o
pequeno Pausanias do Rio de S. Francisco **) e que com gran-
des circumloquios nos falia de uma extensa viagem sua feita aos
sertões da Bahia. Para elle a cachoeira de Paulo Affonso „é
„ um gigante pedregoso que, sentado e encarando a sul, separou
„ as águas entornadas pela mão do Omni potente em duas por-
„ ções, etc. "

Nâo se contenta, porém, com prosa tão alambicada e de vez
em quando intercala no seu itinerário poesia de lavra alheia ou
própria. D'esta nos dá a seguinte amostra, destacando-a de uma
versalhada em que combatia os athêos:

„ No silencio da noute, a voz pungida
„ Do Christão que orações ao céo envia

„ Não me titula o peito ;
„ E ao Juizo que fiz de ser matéria
„ Não deu matéria mais p'ra convencer-me

„ Que existe um Deus eterno! ***) "

Esta mina é demais abundante, para que a abandonemos já.
Faltando dos costumes da cidade de Penedo, diz-nos que ,, são

„ainda longe d'esse verniz do alto e grande mundo, d'essas compla-
„cencias que temos para não incommodar ás pessoas de certa or-
„dem -— a uma senhora — e antes dar-lhe prazer — ás vezes até
„ com detrimento, somente por ouvirmos o pomposo e nobre nome
, de Cavalheiro.

Accrescenta :

„ O verniz ainda está por polir e as complacencias apenas
„1ampejam(< e compara os que n'aquella cidade alardeam ei-
vilisação ,, com os corujões que brilham nas frontarias das igrejas
„ pela parda noute, mas que fogem e se irritam com o sol a pino."

Deixemos de lado os versos em que descreve a capella dos
Prazeres, mas não resistamos á tentação de reproduzir alguns
dos que lhe foram inspirados pela vista dos montes pedregosos de
S. Francisco, tanto mais que n'elles se'agitam conjecturas de pre-
tendido caracter scientifico:

„ Que seriam talvez estes penedos
„ Quando o fiat de Deus fez o universo?
„ Seriam elles já pedrosos montes
,. Ou frondosa floresta onde moravam
„ Voláteis bandos ou louças Napéas ? "

E' deveras curioso que os taes penedos podessem ser montes,
adiante qualificados pelo autor de asperosos, ou frondosa floresto
habitada por passarinhos e Napéas antes do fiat de Deos ; sério
caso dos atheus cahirem-lhe em cima de chufas e surriada.

Numerosas supposições acodenTao seu espirito preoecupado.
Uma d'essas vai expressa d'este modo :

mm-mmss

*) O simile é do Visconde de S. Leopoldo.
**) Tomo 22 ; pag. 201.
***) Tomo XXII pag. 216.

i, Quem sabe se golfinhos e baleias
„ Nos valles, hoje à luz, não depozeram
„ Sobre o leito pedroso a infantil cria ?"

Agrada-lhe porém, mais, a hypothese das Napéas. Insiste
portanto n'ella :

„ Quem sabe se estas rochas atiradas
„ Sobre o dorso dos morros não seriam
„ As paredes das grutas ou não foram
„ Dos erguidos palácios a textura ? "

Depois de considerações mais ou menos melancólicas, vem
uma apostrophe cruel à sciencia humana ;

„ Oh! tu que pensas sempre e sempre ufanao
„ De haveres razão sobre outros entes
„Se pensas recto, se conheces tudo,
„ Dize o que foram esses feios montes."

Aliás a incerteza sobre o destino primitivo e a conformação
dus rochas e fraguedos parece impressional-o mais que tudo; pois
n'outro ponto da viagem, aventa novamente a tal respeito pro-
fundas duvidas, misturando, á maneira dos clássicos de Portu-
gal, idéas christãs ás mythologicas e resolvendo com a auto-
ridade de legista um conflicto ideado entre personagens mais ou
menos celestes.

„ Oh! quem sabe se a gruta que pisamos
„ Não foi a casa d'humida Sereia

„ Que por ordem suprema,
,. Ao recuar das águas despejou-a
„ Quando o espirito de Deus andou sobre ellas ?"

Tudo isso pôde, com alguma condescendência, passar à conta
de humorismo, mas ainda assim não era nas columnas da Revista,
destinada a indagações serias e sinceras, que semelhante relação
de viagem devera ter sido impressa, pelo menos, tal qual foi. Está,
pois, perfeitamente deslocada.

O volume XXXIV é quasi todo oecupado pela Nobiliarchia
Paulistana, o que constituo mais uma prova da nimia benevo-
lencia, facilidade e, digamos com franqueza, pouco escrúpulo com
que são dados á estampa os trabalhos oíferecidos ao Instituto, não
que este seja de todo destituído de interesse, mas pecca por dema-
siado prolixo e tem valor muitíssimo inferior a innumeros docu-
mentos e memórias de antiga data, ricos de informações, que es-
tão sendo nos nossos archivos devoradospelas traças e cupins.

Basta, porém, de especificações que têm sempre um lado mais
ou menos antipathico. O que quizemos de passagem accentuar
foram as duas feições d'essa vasta e importante collecção da
Revista Trimensal: uma, a histórica e geographica, realmente
digna do maior apreço e merecedora de continua e attenta consulta;
outra, a declamatória e acadêmica, que a maioria dos leitores es-
tudiosos com satisfação dispensaria e para a qual nós, os con-
temporaneos, temos largamente concorrido. Para d'esta parte tirar
alguma cousa proveitosa, é preciso um trabalho preliminar muitas
vezes fastidioso: despil-a das inúteis e pesadas roupagens em
que a envolveram. São arvores frondosas demais que oceultam na
exuberância da folhagem alguns almejados fruetos : cumpre desbatal-
as a golpes desapiedados de fouce e até de machado.

Alfredo d'Escragnolle Taunay.

(Continua)



CHRONIOA LOCAL

Empreza lyrica. — Por telegrammas recebidos de
Buenos-Ayres, sabe-se que a companhia lyrica do em-
prezario Ferrari estreiou com a opera Puritanos, sendo
a cantora Volpini e o tenor Marini enthusiastica-
mente applaudidos.

O elenco definitivo da companhia, que deve estar
aqui até fins de Junho, é o seguinte :

Primeiras damas : — Durand, Volpini, Potentini e
Morei.

Segundas damas: — Adini e Antonietti.
Primeiros ienores : — Marini e Bulterini.
Primeiros barytonos: — Athos, Orsi e Storti.
Primeiros baixos: — Povoleri e Dondi.

*

Jose' White. — Escrevem-nos de Petropolis :
Sabia-se já que José White era um violinista de pri-

meira ordem ; foi porém preciso eu vir até aqui para
ficar sabendo que é também um compositor \hors ligne.
Compoz elle expressamente para ser cantado no mez
de Maria um Salutaris com acompanhamento de
harmonium e violino, um verdadeiro primor de canto
religioso, o qual foi executado na tarde de 6 do cor-
rente.

A execução do cargo de três distinctos amadores
esteve á altura do merecimento da obra.

EOBERTO SCHUMANN

(Continuação.)
II I

i. A
¦¦¦{

oiíumann deixou numerosas peças vocaes, melodias, duettos,
coros, etc. Obras de variados modos de sentir, não com-
provam J,ão somente ardor infatigavel e facilidade deimaginação do autor, dão também como assignalada a con-tinuidade da inspiração melódica.

W fora de duvida que Schuraann não chegou á perfeiçãoideial do equilíbrio transcendente realisado por Weber, Men-delssohn e Schubert; porém pertence, com todas as suas des-igualdades á mesma familia de espíritos creadores e de imagi-nações superiormente dotadas.
No ponto de vista de aspirações elevadas, do horror per-petuo que tinha ao que era vulgar e banal, Schumann é il-Iobo.
Entretanto, nas minúcias da melodia os defeitos mais sa-lientes são o abuso de semicopados e a teima no deslocamentodos accordes, os rythmos que não deixam, a gosto, respirar osouvintes. Alem d'isso, modulações freqüentes. Estas complicações

porem, engenhosas provam cuidado minucioso dado por Schu-mann a todas as suas obras, pequenas ou grandes.Estudando desapaixonadamente as peças deste autor, chega-se ao conhecimento perfeito e exacto das influencias diversas edas oscillaçoes pronunciadas por que passou o seu estylo mu-sicai.
Apezar das tendências por vezes declaradas, isentas de in-fluencias de pedagogos, o compositor trata de dar ás obras —fôrmas consagradas pelos clássicos. E' fácil encontrar em tal etal Passagem uma ou outra como que herança de Beethoven, deWeber, de Mendelssohn, de Chopin e de Schubert.As symphonias e outras composições orchestraes têm valormcontestavel, porem larga margem ainda deixam á critica"se

. JcnhTann .^diamente concluio os seus estudos de alta com-posição. Asideias de Schumann nem sempre têm o caracter deter-minado que de preferencia deve convir á symphonia7 atémesmoa harmonm e muito urdida. Nos episódios* faltam clareza Tc™u-

cisão e, apezar do trabalho consciencioso do grande musico a
orchestra mostra-se ou fraca ou barulhenta em demasia.

O colorido musical não tem transparência, brio, contrastes
de timbre e de sonoridade que tão pronunciado interesse dão á
instrumentação, quando é hábil.

Os músicos de sentimento que tarde aprendem a escolastica
e esthetica da sua arte sofifrem sempre, seja qual fôr a força
de vontade, por certo tempo, um máu estar.

Schumann e. Berlioz são dois exemplos manifestos de tal
veracidade que parece muito absoluta para não carecer de pro-vas. Ha em todas as artes um lado pratico, indispensável, habito
de officio, e se a principio não se fazem taes estudos, mais tarde
custa muito havel-os.

Carreiras impostas e vocações contrahidas sãoattentados á
liberdade moral e ao destino das crianças, mormente quando são
organisações excepcionaes. Estudar quaes as aptidões dos filhos
é dever dos pais; violental-os é acto de egoismo ou de auto-ridade inintelligente ; Schumann e Berlioz são provas desse
principio.

Estimulados, dirigidos desde a infância por caminho metho-dico e racional, teriam ambos deixado obras perfeitas e maislímpidas.
Espirito nublado, porém pesquizador incansável, tem Schu-mann poderosa e palpitante personalidade. Julgo-me capaz de

poder apreciar com toda a imparcialidade as obras, para piano,de B. Schumann.
Pouco enthusiasta do estylo extravagante e diffuso da mo-derna escola allemã, não posso deixar de reconhecer em Schu-mann o apóstolo mais ou menos consciente da musica do fu-turo. Direi até que Roberto Schumann, nos seus accessos delyrismo em honra da pátria allemã não maldisse da França.A principio antipathico, Schumann tem hoje admiradoressinceros.
Na época actual, neste tempo de evolução geral, o nomede Roberto Schumann tem duplo valor histórico e musical.

Marmontfl.

BIBLIOGBAPHIA

Theatro de Arthur Azevedo
Se ha actualmente alguém em nossa monarchia das letras

que esteja nas condicções de promover e realisar aquella celebrechimera que tem nome — a regeneração do theatro nacional —é de certo o Sr. Arthur Azevedo.
Do seu incontestável e incontestado talento, da sua deci-dida vocação para a scena, do seu gosto, e dos seus bellos es-tudos da arte e litteratura dramática, nós todos que nos occu-pamos de arte e lettras, temos o direito de exigir um immilsoao nosso pobre theatro brazileiro.
Tem envergura suficiente para levar a cabo esta cruzadacontra um publico que, diga-se a verdade, é susceptível de re-generar-se e applaudir boas producções originaes. Parece-nos

cWano^ 
<lue elle Ja anda «m tanto farto de condimentos offenba-

O popular autor da Filha de Maria Angu, já se submet-
seUim ôrZ á^llT 

COnceSSOeS ao 8eu Publico> aSora é t^po de
Notamos com prazer que é este o desígnio secreto do Sr.A. Azevedo.
Os puros e genuínos successos theatraes, a reputação litte-raria legitima e sem contestações, esse fumo embriagador a quechamam-gloria-e que só affectam desprezar os que de modoalgum podem alcançal-a, são, a final de contas, as mais aUas edesejadas recompensas para os poetas e artistas de talento

é, dfecZÍTo.^° 
k"86' aslefctra8 seriam••¦••*• um * somente, isto

O Sr. A. Azevedo tem, com ensanchas, provado a suagraça natural e rara habilidade para fazer pirodias e traduc
Sabe acclimar á scena brazileira, excedendo em chiste aosong,naes francèzes, peças como - Maria Angu, AMHel^ãGasadmha de fresco, etc. -aeiena,



Abel-Helena, sobretudo, é uma imitação felicíssima.
Em suas peças originaes, A Jota, Véspera de Reis, Amor

por annexins, etc, encontram-se não só versos bons e bonitos,
como também uma evidente propensão para comedia de cos-
tumes.

Em comedia de caracteres, o Sr. Arthur inda não se es-
treiou, mas é de suppôr que n'ellas não naufrague.

MlRANDOLA.

XADREZ

PROBLEMA N. 45
por Arthur Napoleão

Pretas.

*fci lif íii 1b
Brancas.

As brancas dão mate em 2 lances.

Soluções recebidas do problema 44 :
Srs. Eichbaum, L. Palamedes, Sraith, Bussmeyer, Y. Z. e A

de Mello.

CORRESPONDÊNCIA
Dr. Mendes Pereira (Pará). — Seu problema será examinado

com todo cuidado. As suas soluções dos Problemas ns. 41 e 42 es-
tão certas. Continua a ser um decifrador invencível.

1. D 2 C
2. 04 D
3. O (mate)

1.

Solução do problema n. 43
1. TXD (abe)
2. Ad libitum.

2 DXT
3. D 8 B R (mate)

(«)

(*)
1. 
2. PXP (enpassant)3. BJ7 C (mate)

w
1. —
2. D2D (xaque)
3. DXT (mate)

1. T5BR
2. Ad libitum.

1. P4B
2. Ad libitum.

i. pxo
2. T cobre.

¦

Variantes obvias.

Torneio do xadrez
4" PARTIDA ENTRE C. PRADEZ E MACHADO DE

ASSIS
Abertura Siciliana.

Brancas
(C. Pradez)

P4R
P4D
03BRcxp
B3L) (a)
C3B
Roque
P4BR (b)
R1TR 

'

C4TD
P3TD
P4ÜDpxp
B4BR
B30R
D3BR
TXO
CõBDpxp
B1R
P3BD
B2BR
B4BD
B30R
;cxb
D2R
*>xT
ÍDlR'P3TR
R2TR
D2D
D1R

jrretas
(M. d'Assis).
P4BD
PXP

03BD
C3BR
PCXC
P4R
B2R
Roque
B4BD (x)

10 P3D
11 B5CD
12 B4TD
13 B2BD
14 05CR (c)
15 PXP
16 C6R
17 CXT
18 P4TD
19 PxP
20 D5D (d)21 B3CD (e)
22 D3D
23 B2BD
24 D3CR
25 B3R
26 PXO
27 TVT (xaq.)
28 B3Ò
29 P4TR
30 T6TD
31 T1TD
32 T1D
33 T1R

B3CD 34
P4TR 35
D1D 36
DXP 37
D40R 38
D2R 39
BID 40
D4BD 41
DXP 42
D7B (xaque) 43
DXD (xaque)44
R3T 45
RXB 46
P5C 47
R40 48
R3B (l) 49
B2R 50
R3R 51
B3D 52
R2D (m) 53
R3B 54
R4C 55
P4CR 56
P5TR 57
PXP 58
R5T (n) 59
R6C 60
R70 61
P60 62
B2B 63
R7B 64
R7D 65
R7R 66
B4T 67
RXP 68
Abandonam.

D3BR
TIOD (g)
T1D
P3CR
R2BR
T1TR (i)
B1B
B3T
B5B (t)
Ü2R (Jfc)KXD
BXB
T1BD
TXP (x.)
T5B
T5C
R3B
T5D
T3D
T3C
R2R
R3D
T1Cpxp
T1TR
TXP
T8T
R4B
T8D
T3D
TXP
R5D
T70
RXP
T3C (x.) (o)

(a) A abertura tem sido conduzida conforme mandam os mais
autorizados clássicos.

(b) Até aqui tinham os adversários conduzido irreprehensivel-
mente, o seu jogo. N'este ponto, porém, parece-nos que a jo-
gada das brancas é imprudente, expondo logo o seu rei ao
ataque do inimigo.

(c) Excellente lance que dá ás pretas decidida vantagem. E'
difficil ás brancas sahir da situação em que se acham, sem
perda.

(d) Ameaçando T 8 T ou D X P O. etc.
(e) Ainda ameaçando ganhar o P C.
(/) Ameaçando tomar P O com B.
(g) No intuito de avançar o P B D. As brancas porém, tem sa"

bido conduzir a sua defeza com summo cuidado.
Duvidamos da sagacidade d'esta jogada.

(i) As pretas aproveitam-se bem do ensejo para formar o seu
plano de ataque.

(j) Este manejo do bispo preto também é digno de nota.
(k) As variantes que estudamos parecem provar que é este o me-

lhor lance.
(/) B 3 B R teria assegurado ás brancas o empate.
(m) N'esta tentativa de ganhar a partida as brancas perdem-se.
{n) Falso calculo. As brancas pensaram poder forçar o pião a D.

Se jogassem 59. B 2 R. ainda seria difficil ás pretas fazer mais
do que empatar.

(o) Esta partida faz muita honra ao Sr. Machado de Assis quea jogou muito bem, e contra um parceiro como o Sr. Pradez.
Talvez no seu todo, seja esta uma das partidas mais bem
jogadas do torneio.
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89, RTJ^l DO OUVIDOR, 89

GRANDE DEPOSITO DE PIANOS DE PLEYEL. ERARD, HENRI HERZ. GMBU. BORD, ETC.
MUSICA DE TODOS OS EDITORES DA EUROPA E AMERICA

PARA PIANO, RABECA, VIOLONCELLO, FLAUTA E OUTROS INSTRUMENTOS ; MUSICA PARA CANTO, ORCHESTRA,

BANDA MILITAR, ETC, ETC.

Methodos em portuguez para todos os instrumentos.
Librettos de todas as operas francozas, italianas, etc, etc
Obras de litteratura e theoria musical.

Pianista ou piano mechanico, tocando com a maior perfeição qualquer peça de musica.
Harmoniums dos mais acreditados fabricantes, para Igreja e para sala ; bancos, estantes, isoladores,

metronomos, diapasões, chaves de afinar, cordas, castiçaes para pianos, papel para copiar musica, retratos de
músicos celebres, e mais artigos concernentes a este ramo de negocio.

Partituras e partes de orchestra originaes.

OFFICINA para concertar pianos, perfeitamente montada e com os mais peritos officiaes.
GRANDE SORTIMENTO DE PIANOS PARA ALUGUEL

A REVISTA MUSICAL E JDE BELLAS ARTES publica-se aos sabbados e dâ todas as matérias relativas ao movimento artis
tico do Brazil e do estrangeiro. Publica igualmente artigos doutrinaes sobre musica e outras seccões de bellas artes, analyse de operas, critica, etc

Editores: NARCISO, ARTHUR NAPOLEAO <fc MIGUÉZ, Rua do Ouvidor, 89.—Rio de Janeiro.

A' TENDA EM CASA DE

Sfn %

Pérolas do baile
COLLECÇÃO DE QUADRILHAS, YALSAS, POLKAS,

ETC, ETC. (Repertório Francez)
1. Niniche — Valsa por Hubans ] $5002. Niniche — Polka por Hubans 1$000
3. Le Petit Duc — (O Duquezinho) Quadrilha 1$0004. Le Petit Duc — Polka por Arban 1$000
5. Gloches de Corneville — Quadrilha 1$000
6. Gloches de Corneville — Valsa por Metra.. 20000
7. Gloches de Gorneville — Polka por Hubans 1$000
8. La Marjolaine — (A Mangerona) Quadrilha 1$0009. La Filie de Mme. Angot — Quadrilha.... 1$00010. La Filie de Mme. Angot — Valsa 1$500

11. Le Petit Duc ~ Valsa por Metra  2$00012. Niniche — Quadrilha por Daransart  1$IJ0013. La Gamargo — Quadrilha por A. Meyer 1$00014. Tout a lajoie — Polka por Fahrbach  1$()00

Salvator Rosa—- Fantasia brilhante, por J. Ancker.
A Carioca - Celebre Tango por Cinira Polônio.

Zamacueca — Variada por L. Lambert.
Chanson du bon vieux temps —• Bachmann.
La Earpe de David — por G. Bull.

89, Rua do Ouvidor 89.
Composições de «£. Cardoso de JfÊenezes

Fantasia brilhante — sobre motivos do Propheta.
,, — sobre motivos da Aida.

Fantasia brilhante — Bobre motivos da Dinorah.
„ — sobre motivos do Dom Carlos.

Os Rouxinoes — Celebre polka a 4 mãos*

•Mlbum dos bailes
NOVA COLLECÇÃO DE QUADRILHAS, VALSAS,

POLKAS, Etc, Etc.
1. A Sombra — Polka por A. Carlos Ribeiro

d'Andrada 1$500
2. Sultana^ — Polka por F. Gonzaga 1$000
3. Souvenir de Moscou — Vagon-valse por E.

Rossi. 1$500
4. Premier Mai — Valsa por E. Rossi 1 $500
5. A Occarinista—Polka por J. P. da Silveira 1$000
6. Carrapetinha— Polka por J. P. da Silveira 1$000
7. Miudinha — Polka por R. d'01iveira...... 1$000
8. Cahiu no goto — Polka por Goldschmidt 1|000
9. Margens do Amazonas, valsa por C. Polônio 1$500

10. Camilla — Polka por F. Gonzaga... 1$000
11. Leonor — Polka por J. P. Dias 1$000
12. Nào se abre mais a porta — Polka por A.

da Silveira......... 1$000
13. Quero mas não posso — por A. Ribeiro...

Typ. Hüdebrandt, rua da Ajuda 31


