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RETROSPECTO l 
(Humb!-rt" de Campo11) 

Ylnte t' sele o nno!l trinta amares : t!'t.rtta 
Vezes a a !ma d:' sonho~ fatigada. 
E. ao rim dr tudo, c·om0 ao rtm de coatla 
Amor. u alma de Amor sempre faminta ! 

O' mot'ldad~ qur lll? foltf'i ~ brada 
• .t,o~ mfltB otn·ldo.; tf'u futuro. e pinta 
Aos meus olhos mortaPs com toda a tinta 
Oa remo da \'Ida ulsslpada ! 

Derramo os olhos por mim mesmo ... 
E, .nesta 

Iluda ronsulta a 0 coraçii.e> <'ROsado. 
Que 6 que vejo ! que finto ~ que me 

resta ? 

Nada : ao fim do t·amlnho J't'r•·orrldo. 
O odlo de trint~ Vt'Ze!l teor jurado 
B o horror de trinta v.-z.>s ter mentido 

AN Nl VE RSARIOS 
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Passa 
boj~ a · data aptvl"l'!lll~ cJw) faHe- ., 
cim'CDto do ' t\~dor- OIK-isdano 
'Seuedieto Ottonj. b-r&ttile)a-o que 

I

• pel06 ~~ adt<Js . werito9 :ogrou . 
I 911hir 4o (ommum dos nos.;ô>J i>&· 
I tricios pa.. num graadt> destaque 

nppa•1-ecer ('()mo um dos mais es· 
for('ftld<h' pekjndore~ ' pelo nosso · 
progl'l.'~~o e descnvo]fimento . 11 

Já o JornaL cltl Brosil. em 21 1 
de .:\!aio d~ 1914. na ga· i 
leria de bons P!i-Lricio~ qu~ \'f'lll I. 
expcmw ba quasi dous annos. dia I 
por d1a . i udui.u o nome d:o vene
rando brasileiro procurand1l apon- · 
tu l-o ii \"Cneração e U'\l r~spcito de ~~ 
quantos extreroccem t.>sta grarrde 
J:»l tria: era. o dia do seu auuivcr
sario nntalicio. Scrú <ll' roafis com
memorn r hoje maiil uma vez a sua 
ruemorin . no auniversa.rio do seu 
faliN:imeuto, occorrido em egual 
data em 190ü'! "':i\ão o cr<.>mos por
que nunca st·rú demais fn.llar so· 
bre os ~ra'Jl<il•.; homens, porqua n to 

Cons&lheiro Senador C. B. Ot.toni 

I'\ 

a vida destes constituE'm liçõE's a 
apronlitar pelos co~tempora.ucos c 
pt'los que biío de vtr • . . 

Os principaes traços biO;rrapht· 
coR do eminente patrício silo os 
seguintes : . . 

!S'as<'ido na vi!la do I'riDrtpe. 
maís tarde ciuadt.> do Seno. em 
21 de (\lolo de 1811. era filho de 
Jor"<' Ben{'(licto Ottoni e de Dona 
Ros"alina BE'uedicto Ottoni. 

Cl'do assentou prata no corpo de 
!\farinha. cursa.Ddo- .as !lul~ d!l 
r"'!'p8CtÍI'a Á'C8demia, (.'UJO. tirOCI• 
nln ....._tuiu. I'ID 1830; d~'l'ldO, I'!!· 
tretnnw, A debilidade dor 6CU or· 
ganismo. àeís:mt dt• seguir a . car· 
T"eim d~ (11)ombatt>DtE'. preferindo a 
cathedora r" wagil!terio em que co
mc~u n brilhar de!!de que foi oc, 
cupar. em ·ouro Preto, o lognT de 
prof~Ror pubJoieo de geometria, 
até 1838. 

ICm 1834 t·egressou a esta Capi
tal, para 'l'Xl'rcer as func<;ões de 
J('nte substituto da At'Rdemia de 
;)f•arinha, send'o p1·omovido a effc· 
ctivo é!D' 1844, frequentando ao 
mesmo tem·po Os ~ndos de / enge
n-haria noa ~rola :\lilitar, conclu· 
indo-os em 1837. 

Com a sua jubilacão c t•e>iorma 
no posto de Ca.pitiio-Trn!'nte da 
Armada. termi•nou a carrei·ra no 
magisterio <.>m 1835. 

Foi deputado á prim{'ii·ra As,;em· 
bléa Le;?;islatim Provinf'ial do Rio 
de .Tnnt>iro em '1833. 1:\Ias l\IinAs 
GPTttes chamou-o pa'!'ll reprcsen· 
tal-u na ASI:*Ilobléa Geral, como 
d!'putado em 1848. 181l1 e 1864, 
SE'rl'indo no partido liberal, do 
qual se d!esligou no li.S!ignar o ma· 
nifesto r~mblicano de 3 de Dezem· 
bro de 1870. 

Enb"etanto, os liberaes não es· 
qnE'<'inm o an<t!igo <.> tenaz compa-j 
nbdro d~ lutas, tanto assim que o 
mnndaTam duas vezes cm n tistas · 
trip!ices de eleição senatoriill pE'lO 
EApiTito Snn·to. 187!) e ('S<'Olhido 
afinal po1• Carta Imperial cl~ 6 de' 
Sete-mbro df>sse n n no. . tomou pos· 
se a s de •Maio doe 1880. Wt1do ti· j 
do como coiD'pRn~teiros Daniel Ac· 

1 cioly de Aevedlo e FJ1!ncisco Go-
m<.>s de Azaombuja I}J(>it"eUes. ', 

A •RepuNi-ca que o encontrou I 
ne!ISe elevadíssimo posto politico, 
logo em seguida clesignO'Il-o para 
oecupar por ::\Iiuas Geraes urua 
cad!'Í'l'!l• no Senado e não obstante 
sua a \'1\'n<;.'lldll r<Jade en!IJ Um dos 
mniori'S cumpt·idor~ dos c](>vl!res 1 
que mandatos de tal nn•tu1•eza im· 

~~- I C!Jristiano BE'ncclicto ·Ottoni foi 
o Jlrimeiro Presi.clente QUE' te1·e a 
Companhia Estrada de Ferro Pe· j 
óro II. por eleicilo dos accionistas 
e depoi~ por nomeação do governo, 
deixando o cargo !'m que tão Te
leYantes serviços pTestara Ct Pn· 
tria em 1865. 

Sen:aodôr do lmp!'l"Ío o <la R~pu
bli'Ca, possuioor da Oarta d<> Con
selho, professOr hmtorario do Arn· 
demioa doe Bellas Artes . .Dignitario 
da Ordem do Cruzeiro. official da 
M Cln·isto e da ele LPOpoldo I da 
'Selgica, autor notnbilissimo dP. 
tralíalhos diclacticos sobre a espe-
cialí<loade em QIIP. foi mestre inr.on
tE'Stndo. ("()ocluidos estas ligeiras 
notas !<Obre o notavel pat•ricio. in
ilicnmlo-o â mocidade ('()IDO um 
mo<lE•lo a seguir de bomen1 de..'lti· 
nndo a pa!!Sllr â bist.oria revercn· 
cin<lo p(>Jas gerações que se •forem 
RUCCPdt>ndo. . 

I•Jm 29 M •!\Jar<:o de 1908. n Na
ção. por intermedio iln commissilo 
rio jnbi!E'n da E~trada de Ferro 
c~rtral do BM~il inaugnl'llll a CS·I 
tatua. QliE' em. homNlfi~f'tn ."!' con
SPiih~Jro O'ttom mandou er1gtr n~ 
PNJUI!'lla prnca frouteirn a ·estncilo 
inicial da F.~trada rlE' Ferro para 
u !'onst.ru<•<:l'io P rle~<.>oYolvim<.>nto 
dn qual f.nnto contribuiu. Essa 

'11. ca.__tamoou_o...scu _nQille • 
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Qs ~~ioci'paes- tr'üç~s. liio::ra ph•
coll do eminente patrtcto silo os 
segn intes : . . 

!S'ascido na villa dn I'riDrtpe. 
maís tarde titladl' do Serr~. em 
21 de (\lo.io de 1811. era ftlho de 
Jor"" Bem><licto Ottoni e de Dona 
Ros'àlina Benedicto Ottoni. 

Cedo IL!Isentou prac;a no eorpo de 
~latinha. cu:rsaDdo .as ,aul~ d;t 
r~pecth·a A'Cademia. (.'IIJO. ttroct· 
nln no.-luiu PUl 1830; de\'ldO, ~!!·, 
tretunto, â debilidade d<l' seu or
ganismo. àei:rou de seguir a . car
reiro d~ Mmbatt>nte, preferindo a 
cathedTR elo ID&gi>:~terio em que co
me~u a brilhar d!!!!de que foi oc~ 
cnpar, em Ouro Preto, o lognr de 
prof~'>'~or pubH~ de geometria, 
até 1833. 

I~m 1834 t·~.grrSilou a esta Ca pi
tal, para ~XC'rcer as funeções de 
Jcnte substituto da At-ademia de 
;)farinha., send'o promovido o e!.fe
ctivo éiD' 1844, frequentando ao 
m-esmo tem'po os eM:ndos de enll:e· 
nharia na E11rola )Jilitar, conclu
indo-os em 1837. 

Com a sua jubila~ão e rclorma 
no post<> de Ca,pi tão-1'rnC'nte da 
Armada., termi•nou a carl'ei·ra no 
magisterio ('m 1835. 

Foi deputado á prim{'li·ra Assem
bléa Le;!.'islatim Provincial do Rio 
d" .Tnneiro em: '1835. i)fas l\Ii'D.as 
Gf'raes chamou-o pnm rcpresen
tal-u na A~m.bléa Gerll], como 
dcputado em 1848. 1861 e 1864, 
serl'indo no partido libe-ral, do 
qual se dlesligou ao li.Sl!Ígnar o ma
nifesto republicano d~ 3 de Dczem
bm de 1870. 

Entretanto, os libernes não es
quednm o an~igo c t~az compa-1 
nbóro de lutas, tanto assim que o 
mnnda'!'am duaR \"Czes em O listas · 
tríplices de el-eição se.natoorial pE-lo 
EApl'l'ito Sl!ll·to. 1879 e ('SCOihido 
afinal por Carta Imperial d'c 6 de' 

te·m hr.o fk>gse n n no. . tomou po.s.-

sc -a- lS · d·e~laíõ doe 1S80, teonãõ ~- ~
do como colll'plln'heiros Daniel A.c
cioly ite Aevedlo c Ft:!!neisco Go- I 
m!'s de Aza•mbuja ~IE>ÍI~lles. ' 

A tRepulblit<& que o encontrou I 
ne!ISe elevadíssimo posto politico, 
logo em seguida designou-o para 
oocupar por i:\liuas Geraes uma 
cadC'i·r~t no Senado e não obstante 
sua ava·n\,-nda C'dade ei-.ru um dos 
mai'OTt>d cumpl·irlor('l< dos dcV•!res j 
que mandatos de tal na•tureza im-
põMn. I CbriRtiano BPncdicto ·Ottoni foi 
o primeiro PI'E'Si.dente qut> te1·e a 
Companhia Estrada de Ferro Pe
d'ro II. por elei~ilo dos nccionistas 
e depoiA por nomeaci'ío do go7erno. 
deixando o cargo cm que tão re
leva'Dtes serviços prestaTa 1í Pn.
tria em 1865 . 

• Sen:adór do Impeorio o <la Repu.
bli'Ca, pogsuidor da Oarta dc Con
selho, professor hMiorario da !!'8.
demiu doe Bellas Artes • .Dignita,no 
da Ordem do Cruzei-ro, official da 
M Christo e da de LPOpoldo I da 
Bel!;i<:n, a111tor notal.Jilissimo de 
tralíalhos didacticos sobre a espe
cialídade em que foi mestre inr.on· 
t«>Stado. ('Oncluidos estas ligetras 
notas !<Obre o nohavel pnt•ricio . in· 
rlica'lldo-o ll mocidade como um 
modelo a seguir de homem de..<rti
nndo a pa!!Sllr ll bislot·ia reveren· 
cindo pt'las geraç:ões que se forem 
~urced!'ndo. 

Em 29 <:l·P t:\Jnr~o de 1908. a Na
c;:lio. por intermedio dn commissi'io 
oo juhill'n da Estrada de Ferro 
Cflll'tral do Boosil inaugnrmJ a cs· 
t>1tnn qul' em hom('nn~Ptn no COD· 
Sf'liheiro Ottoni mandou erigir M 
pN]u<ma. prnca fronteiro a ·estaçllo 
inicia·! da K~trn.da dt> Ferro para 
a eonst.ru<"<:~o P deseovolvim('nto 
dn qual 1;nnto contribuiu. Essa 
vraçn tomou o ~m.t nome. 

Ao noticiar o_tullecimetO> do 
Conselheiro Cbri•..tiano Ottoni. di~
SI.' o J o mal do Bra,,il, depois de 
alludir aos seu!> trahalbos como 
en:renbeiro e como político 

,.0 Con.<:clheiro Ottoni era um 
forte cara~·t.~r. de tempera antiga. 
era um homem dP fibra unica, te· 
nn?.. coel'gico; Tepresento11 uma 
geração r~· clopicn dr patriotas 
que ni'io foram t>srua~r11dos pela ad · 
wn;idadl:!. porque lhe souberam 
resi!>tir." 

Vamos ·agora trnnSM"Pvm- o que 
o proprio Conselheiro Ottoui es
cTeveu da sua propria pessoa na 
".o\,utohiol!'rapbia" que escreveu: 

"VP.io bem que no espírito de 
muitos conto•mpoTa·neos eu pas~o 
por miio 'homl.'m, c '!lão sou: não 
d u \'ido C'l'Pr que meus <lriei tos 
concm·raru 1>ar11 a injustiça .. 

Hou irasci>E'I : mas estc!"Dece
ID'I' ·toda. a desgraç-a, •' reYo]ta-me 
toda a iniquidade. 

Sou >ingath·o: mas o prazer de 
bumilbn ou .. me offoeudeu não 
preseinde da t>Soolba de m~>ios. nem 
dura inrlefiniilamcnne. 'l'~nbo bri
gado L'Om muita gente. e ra:-os !<Ao 
os d ~ qur ainda C<lllServo a:gum 
I'PS<'ntimeuto; rsse me..11Io e11 o 
l'<into t>.•friat· : de~t'j() l!tSijUecer as 
offPnSR$. 

~ou um seccarrilo: não teuho 
manei'l'lls insinuantAs l' affngado
r!l.q como a~ de Thoophilo Otroni: 
ma~ amo muito Os que me amam 
e sou agood.eocido aos obse<:)tlio~ q·ue 
t·ece-bo; dli'l'llo d:iseo testemnnhoos , 
qu ~ vivem na minha i.ntimidade. i 

Amo, ten'bo l'Ora~ilo; no dia em ! 
que ninguem amagse morreria de; 
mysauthropia. ,·reio." I 
· E com esta'S p&•la·uas que e"''Í· 
deu.dnm um espírito dt• e..<oeól, fe- i 
<'hwmos esta eommemora<;l!o em 
que procuramos m.aie uma 1·ez pôr . 
·~m relevo um dos est>iritos ~is I 
Psrlarec.idos · que .rem possuído o 
Brasil. 

. 
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Gomes e 
Esse inc:idente forense f z lembrar am 

caiei que prec:iaa ser devtdameate !'ell 
trado. E', tahCJ, clac:onhll!dda ele muita 
ante, senão de toei& a pate, iacluaive oa 
NUa proprioa biop'aplloa e acllllfradoru 
do aul. a ocena que CuJos GOiilU ma
tria pelo canto do gallo. Um IIIU veiJao 

mlso e diu;ipulo, que foi aeu eempaDhei
ro de eMa no Pará, durante 01 ulthDOf 
tempo.s da vtda do Rfli(Dde W'tilta, q»ata, 
• pro posa to, uma anec:dota Dtere .. ate. 

Carlos Gomes laa ta c:he,ado a6 Para, 





-DE 401J 

-· o SALÃO 1913 

«La-lá e 'Lulú» e 







Dane • tra4urtl n •~rbe de lloll&e 
Cet eQrlt ai pulaaant .. mlt plaa en Jamlfltl. 
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ART'HU.R. NAPOLE.-:~0 

. 
Um arupo Hlllei'OIO de amigos e admirado

"'' mais lerYOrosoo do Sr. Com mondado.. Ar
thur Napoleão, o velho e alor="''tO mettre que. 
detete muitos aRDOS, vive no R';, que te honra 
em lhe dar cidadania, promove aao<• uma festa 
em sua homtnaaem. eommemorando o aexaae
simo annivenario dot tew pri-neírot triumphot, 

artisticoa Desta cidade, e que bve:ru~ por data 
o d.a 8 de No>aaboo. N.oo; dia, poit, reali
zar-oe·'· oo Tbe- M.aicipal a festa elorib
cadora do cdeboe !lilrústa, concorrendo a ella 
a R& do._ ..... artiolico. 

Nlo noo - superlluo, apezar ela celebri
dade que tem, • publieo bruikito como em 
outtOI, o DOme de Artt.ur Napoleio, relembrar 
aqui ale- dados bioeraphicos oeus, doo mais 
br~bantes, o - lazemoo a aeeuir : 

UMA CONSAGRAÇÃO D& ART& 

Arthur Napoleilo naoc:eu no Porto, a 6 de 
M~ de 1843, e ~ 6lbo de Alesaodre Na
poleio, natural de Bereamo, na ltalia, e de 
D. Joaquina dos Santoo, portueuezo de Villa 
Nova de Caya. 

Como o aenio de Mozart, o de Artbur Na
poleio manirestou-se precocemente, pois aoa 6 
.an.nos de ida& apenas obteve o seu primeiro 
triumpho num concerto que deu DO Tbealro 
Sio João, do Porto, e, em 185 I , dois aonos 
mais tude, deu em Lisboa uma aerie brilhante 
de concertos, que lhe valeram, enlre outra. 
honrarias; a de ter recebido no paço da Ne
c.,.idades por S. M. a rainha D. Maria 11, 
que o acariciou e pretenleou. Nessa occasiio, 
acompanhou-o EI-Rey D. Fernando ao piano. 

De 18 n a 165 7. fez uma ar ande lournée 
pcx toda Eu1opa, e, quaodo pauou em Paris. 
foi convidado a fazer-se ouvir nas T ulheriat, 
tendo tido da Imperatriz Eueenia e de Napo
leio 111 o mais lisonjeiro acolhimento. 

O mesmo lhe aconteceu na cõrte de Berlim, 
oode tomou parte nos concertos diri.aidos por 
Mayeobeer. Nessa viaeem ' AU.manba artit
tic.a d' entio, o iovem piaoi.t-a tomou liçaes com 
Herz, Th&Jbe,.,, Hallé e Karl Rei...,cke, a•im 
eomo valiosos conselhos de Lint. 

1651 (ano 8 annoo) 

A sua primeira vioeem ao Brasil data de 
18S7. 

De 1858 a 1861 pen:oneu a America do 
Norte e u Antilhaa; de 6 I a 62 NJOU ao
vamenee pelo aorte da Europa, e, nesae ultimo 
aooo, voltou ao Bratil, onde lisou durante 01 

don annoo a seeuif, tendo rear...do. depoit, 
a Portuaal, de onde empreb.ndeu novas via
eeoo. Ao p._r em Madrid. no deeuno desaa 
nova lourné•, foi recebido pela raiaha D. lu
bel. que o pretenteou laraamenle. Dirilio, em 
1865, aa feotu do Palacio de Crystal do Porto, 

r ISOOHe defiaitivamente DO Rio em 1868, 
para oacle tempre ICI' aeatira attrahido pe)aa suu 

svmpathiaa e ~lo acolhimento carioho.o que 
lhe dava • 0011a sociedade, usim como SS. 
MM. e AA. lmperiaea. 

E foi auim que nease meomo ODIIO de 1668 
fundou aqui a casa de piaoot e muúcat qw 

tem o seu nome e é, certamente. a rnait im
portante desta parte do C'ontineme. 

18S3 <- 10 -> 

Artbw Nai>Oielo caaeu, - 1811.. -
D. Liria A...U.., prima do ..,..._. c.w...-
Avellar, a qual veio a lallecor - Paoio. • 
anoo de 1902. Em 1904, _.... .......... 
nupciaa com D. Rita de C...U c.-;., l..elo. 

Em 1890, Artbut Napoleio havia ...lt.do 
ao oeu pajz de orieem. teaclo dado brilhante~ 
coacertoo •m l.i.!.oa e ao Porto e tend:. toca
do tombem em aaúus no Paço d'Aiuda. 
deaote d' EI-Rey D. Lui~, e no palacio de 
Belém, oade ae fez ouvi< pelo rei O. Cadoo. 

~----~----1~8_S_7~(raoo 14 ann~) ----------~:::=::::::::::::::::::::::::=-----~----~186::S~(=~~2~2~an:noa::>:_ __ ~ __ __j 



VISTAS DO BRAZIL 

Em Lo.rangelra5 (Estado de Sergipe), u:n trecho da praça josê SonUacto, onae se ve a resldencla 
do coronel Marcohno E. de jC6u&. Ao fundo v~-sc o morro do Sonúlm. 

s .d.. 

O <-lwfari~ da.-: saracuras, rendo-se ao fundo a ala 111elhor conservada do grande edificio e que era 114-
bitada pelas freiras 110 Convento da Ajuda. 
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e qui! roi Yiclimado tlrr~iS"'Ji'i1"ãT'Ua ro Ç INI!'ra1, 

incumbida de repor o govc•·no lrgal1 at,U •I' c :~st: d ·, nu dia 28 do toas,atlo 

Assim o&'> q •1iz o mallo
g•ádo moço, que no dia 28, 
acompanhada de populares, 
f01 para a porta do palacio, 
dispo~lo a resist•r, como o fez, 
a d~Rpcito dos conselhos que 
rect>beu para desistir de tal 
pro~osito. 

Atirou contra a tropa. pro
vocou a reacçilo e foi g•·ave
mente ferld ·J, fallecendo pouco 
depois. bem como o secretn
rio do governo revoluciona
rio e um homl'm do povo. 

E terminou assim, tragica
mente, o caso de Sergipe. 

.~t"l'. 

A Revi•ta da Semana , no 
presente numero eslampa as 

O 2G batalloàu dt• ioorault•ria, dc-~mhattandoo dt• bordn do paqut'IC ··~. Fnntrist·o .. 
<·m Al".u·ajoí , no dia !3 do Agosto proximo findo 

-· ~ 

O llt·. F:n -In CM<Inso, trntln a dit·o•il:t sru lilhoo llumh!'rlo ,. a rs tnc ela ~t·u 
pt i11111 Jo"t'· 

photographias do Dr. Fausto 
Cnrdo~o, rodeado de parentes. 
eamigos;de mrmbroa do par 
lido progressista, senhor da 
situaçlo, e da cht"ga4a e de&• 
embar .. ue do 26° batalhao em 
Araeajti. 

O Ur. Fa i'h• C::mln'n t"l'I'I'<I'I•J Ih- pal"l•uto•s t' amigo" olo•llir:ulns, !'111 .\r:ll'aju 

'1" 
(I" 
C"<{ 

I 

<"i) 

("'t, 
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Pelem muito de nós-. Quanta maldad~. 
~~ ~ quanta inltiga I 
·e· um pobre sonho de felicidade ••• " 
~~·[um romance de omor 6 moda antiga I " ---.~~.-

' 

"Isso nlío passa de uma historio, qu~ ha de 
Acabar como lodos •.• "E ha quem diga : 
"J6 .Mo m.Jito moi vistos na cidade 
Aqu~lle moço e •quello rapariga I" 

Diz-se. • . E ~u sinto. um tremulo o lvoroço. 
Oue vou GEando cada vez mais moço, 
Oue vo~s ficando cada vez mais bella .. . 

et .~ ~ =.. ~ 
Nosso~ mundo .•• (fale o outro : pouco imporra !) 
fico todo· entre a quadro de uma porta . 
E o rcchmgulo ozul de uma jenello 1 
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~ecorc2açlo 
Quando eu vim de nossa terra, 
murmurava toda a gente 
que estavas para casar. 
A voz do povo não era . •• 
A caasa precisamente, 
que mais me fez emigrar 
foi ouvir em nos! a terra 
que estavas para casar. 

Eu pedi·te as minhas cartas 
(Segundo o systema antigo) 
e me disseste a tremer : 
•Nao I eu uao posso entregar·t'as; 
ficarlo todas commigo; 
mq vem cá,.. porque te apartas ? 
Tua, só tua hei de ser I 

Quando eu ia para bordo, 
passei pelo teu st•brado · 
e te vi mais umo vez . .• 
Com que pf..IDt me recoodo 
do teu sorri!o magoado, 
da imr-ressão que elle me fez 
quando en ia para bordo 
e ti vi mais uma vez I 

Parti. Dentro em poucos me:.:es 
soube que tinhas casado, 
que morreras para mim .•. 
1!: eu, doido, que tantas vezes 
me imaginava ao teu lado 
trocando beijos '!lem fim I . 
Quem pad~ceu mais. revc:zes ? 
Quem tanto 3offreu assim ? 

Eras o sonho .doirado, 
a visao formg~a e doce 
dos meus annos juvenis; · 
se me houvesses esperado, 
ditoso talvez eu fosse, 
tahez tu fosses feliz, 
6 beiJo sonho doirado 
dos meu3 annos juvenis I 

ARTHUR A z E VEDO. 
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~t-Miulta invalidez-
r:,~- ~-~ 

~-~ 
G A s TE I parte da vida escrevinhando 
prosa ou vt•rso em folhetos e gazetas, 

. e agora, sem saber a quantas ando, 
titubeio e preciso de muletas. 

Em dislates cahi ue quando em 'quJndo, 
qut'rendo usar das frases mais facetas, 
e réo de conderunavel c~ontrabando, , 
nãv dt•ixei de impingir algumas pelas. 

LAitor que de aleg-rar-se ainda tracta 
desista de espf'rar leitura grata, 
nem busque uma pilheria ew cada asneira. 

E creia que ni'io sou quem dantes era. 
pois. emqnanlo a natura nõo se altet·a, 
sejà deu, não dó.eacho a bananeira. 
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g:rand\! espera.nça de pa1mtgista~ 
l\.faf'CJ.ucs Junior, lá está Guttman 
Hid1o -com oito quadros, os mais 

1E·stamos acostumados .e yerbe-~ J.YCrfdtos da V ·Expo&ição. 
raJr o de!>per.cJ.icio da .intellig'encia c Não :!'alemos na ,gna encantado-

todos QS' nossos ra paizagem pctmopolitana nem oo 
seu "Schwaft>eland", mas nos re-' 

e vê sempre com tratos Je Francieco Ba.nreto, Dr. 
evi·ta;el 0 ,qué são · Amerko. da V ciga. e ~a :\rnal-

1 

.ições de artle, e até do Per:Ir~. :' i 
em ·sido .o ,,_al'cn'~ O .prJmEir·o tem como~ segundo, 

uma flagranljl· natural~e, idem' 
da technica/'do perfeit.c) des.·~ : 
com que está feito~ ·stbt~se All:lt"S-

nessa qLt~stã• 

retrog~mos 1 

\·amos: afm esta· 
ko, 

' I !f> a f!ntleza do aitlçdA11'(.-n -tra:. 
~ tfló ~grande harmonia de 
e de seS~lhança. .. . ' I . l~f • • . I 

ÍJS.tas queixa.nt-se 43 O t;etrato do poe-ta :\rnaldo;·Pe- · 
falta de reira ;é, inconteiiii::Ivelmente, uma 

ca, quandf1 e&ses obra . 4c me ri-to, como a execu~rio. 
exactamente no I poucos dos na&sos retratistas. De- , 

enda de senso, de ante dess·e trabalho ~Sente-se estar; 

-~~rf~~'bilida<f de .es.forço, d-<' em J:~~nte d~ u_m grande, a.rti.r.ta1~s i 
[pendor ou amor a·rtishco que se c !I e e '(] mel1w, uo certamen Jm e·n•

1 • • t q j rota dmti·nuamen:lC Com raras ex- a... • . 
1 

CtfiÇÕCIB na obr,a de-sses mesmos a;·- O que falta em Yanos d.os nos- , 
ti~a:g., · -;· · S03 jovens pintores é pureza de de-: 
~~ vac s~ ve;· .então arte par·a. sen-hc, perfeição tccbnica ; em~ 

~vid~e, tnergia, e.ncaatamen1c)? Guttman não se .nota esse falta. O 
c :s que nc~s ' ... ;,s;tam vêm sempre s-.u ·düf.eaho é perfeito, o seu traço 
.ua:s· clltioF cic fama -:!o q:te de :tr- firme, suas Ji.nhas .e,ple:od.:das. 

!e. ~· : IIJ(b á EY:posição 1sen1e-se a g~tt-
A.s . . · "Hestaç~s dp.;; no:;~.s :::r- te !e1iz vendo tanto esporço, ta;1to 

tiiita:; · , surg.ir delle..; me;mos. , encanto e tanta bellez:f .I 
das 1;ttas \'Ontades, ~as suas apti- , QUün?o .na ta rue rt;Ja desci a : 
dões. J tt;cadana da Juvent trazia n 1al-

;::v;n~ nio ba. estimulo tambem 1 ma um indizivtel bem star. . ; 
nfo na producçã.o. !fomos rapazes l E ~ fó~~, no esplendor do azul 
que .nã') cuidam ~e ar.te, 01~ por ou- s~m nuvcn·s, en lPu~ei a Guttman:' 
tra, JCOlllv um cnme, desv;r-tuam ol B1cho, o soberto a.rtista que tamto 
sentinre-n:fo esthetico e mercantili- sabe ele\':III' a Arte glorificando-~ e 
sa.m toda a ener.gia .~ bellcza com perpet .. ndO-a tm {snas ol>ras. 
que podiam1 t1onesta1111ente, concor-· 
rer -para -o Il'Osso escasso patrimo
lli.o ·artistico. 

~""" • =-::::....~ ~~ •v-

bres", envet:· d'! trakl·ha!' .p~la .mo
ral da su::. àrte, tou.cando-a de per
feição e harmonia; demonstrar a 
sua dedicaçio e o seu esfon:o por 
ella - fez-se dcsenhador de letras 
pMa .reclames de cinemas, menor 
de caricaturas imbecis e aban«lo
nou a arte que lhe deveria dar re
nome e fortuna, tah·cz. 

Indo 4 magnífica exposição de 
Marques Junior o ·pintor-reclamis
ta lá e-stava, com·encendo o autor 
dos saagu<Ínt"'s · qtte daqui h a dez 
<1nnos, elle, declamista, voltaria a 
tra.Laihar e seria um artista .per-
feito. -

Esta\·amos presentes e onyimo~ 

:vf.arques defender a sua . a1rtc (~om 

louvavel calor e ·condemnar o mer
ca.ntiJ.i:Stno do outro, dizendo que 
elle não seria nunca um artista. 

F, é uma verdad·c. E' preciso 
que o artista tilha um louco a·mor 
á sua arte e ainda maior cuidado 
della. : 

Está ne~sa caso Gutrura;1 Bicho. 
O Centro Juyentas realisa a sua V 
.kpOSfção e l:á vimos ~dos .t~aba-

, . I' A ' ; · "'"V u' l!Mr/J:_ eua e_s-
dade é Q retrato. · Fal-o com 

uma technica '-soberba, uma virtuo
.sidade estupenda, uma perfci\ão 
sabr.ia e ddstincta. 

Guttmat1 de~taca-se da geração 
contemporanea pela. sua dedicação, 
pelo seu amor ·á. -Wieta, pelo seu 
~idado artístico; C~or ple
no da süa arte, e~a com ho
nc;stKJadc, com d!tactel", ardente
'mente 9oso de .perfeição. Dos' no
vos é o .mai·or, o mais perfeito no 
retrato. A gente gosa uma grande 
alegria., vendo do des.perdicio de 
esf9rço e intelligenciá. de outros 
jovens, sobre.por-1se, com uma rara 
maestria esSe aJrdente e jntegl·a) 
Guttman Bicho. 
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i/ . I .. 
Carlos Rube11s. ,.1 
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