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De modo geral, falar de política é sempre mais interessante. 
Muito em especial, nesta hora, quando, dois pontos de vistas o -
postos, sa defrontam, querendo um, alicerçar o prestigio da vas-
soura, outro, dignificar c poderio da espada. Falar de arte, nesta 
época de imediatismo, não agrada muito ao leitor comum. Mes-
mo porque, são poucos os que, neste terreno, se julgam, donos de 
um palpite, e por outro lado, o assunto não estimula vícios e pai-
xões. 

Arte e Política, entretanto, são assuntos essenciais, para re-
vigorar o nosso interesse por um mundo melhor. Se, o politico 
com maiuscúla, procura orientar os seus concidadãos na conquista 
de um governo honesto e, fiador das aspirações do povo, o ar-
tista, mesmo com minúscula, busca a Verdade, através os ca-
minhos luminosos da inspiração . E' na arte que aprendemos admi-
rar- ou ' 'jüar iUjijUa jjue de fcom_0(i <le maLse estampa no ori-
ginal. sem que tomamos o devido interesse. 

Vamos, portanto, falar de Arte. 
Vamos falar de arte, levando ao leitor, uma notícia alviça-

ceira. Ribeirão Prêto, vai ter o seu Salão de Artistas, o primeiro, 
graças a iniciativa de alguns nomes, nossos conhecidos. Izidro 
Prdro de Freitas, Odila Mestriner, Francisco Amendola e outros, 
eis eles, já deram os primeiros passos para a concretização da 
ideia e esperam torna-la vitoriosa. 

Queremos crer que 'apoio não lhes faltará, vindo do nosso 
poder legislativo e executivo, pois que a iniciativa, visa dar a 
Ribeirão Prêto, uma prova real de nossa maturidade arfistca. A 
imprensa, por sua vez, sempre guardiã dos fatos que põe em re~ 
Sevo o progresso cultural de nossa terra, dará, inteira cobertura 
ao auspicioso acontecimento. E nos diversos setores de nossa ati-
vidades, o I.o Salão, será olhado com simpatia. 

Aguardemos, assim, outras notícias da oportuna iniciativa, 
certos de que, se algum impeciíh.» surgir, ele será vencido, sem 
desanimo, pelos jovens pintores. E aguardemos, também, no I . o 
Salão dos Artistas Ribeirãopretanos, as telas de Adelaide Sam-
paio, Sônia Maria Rezende, Ary de Lazzari, B. Vacarini, Prof . 
Canova, Arnaldo Mulim, Mauro Lima, Prof. Palccci. São nomes 
que prestigiam qualquer Salão de Arte. 


