
P A T R O N O S : Ministério da Educação e Cultura o Comissão 
Artística e Cultural do Teatro Municipal o "O Globo" o "Folha de 
São Paulo" o Jornal do Comércio, de Pernambuco o Panair do Brasil 

o Mesbla S. A. o Esso Brasileira de Petróleo 
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PESQUISA DE BASE : 
M AIS UMA RAZÃO DA 
CONFIANÇA 
UNIVERSAL EM PHILIPS 

PHILIPS símbolo universal de confiança 
JUSTIFICA-SE a afirmativa, pois o desenvolvimento 
de novos e úteis produtos é uma das mais impor
tantes responsab i lidades enfrentadas pela Federação 
Internaciona l das Indústrias PHILIPS. Mais de 3 mil 
cient istas P~ ILIPS , em rnuj tós...-p aíses,trab~ lh~m para 
és se fim . SuJs co nquisl as !fe.. evidehc iam• em cada 

produto PHILIPS. A pesquisa científicq nos laboratórios 
PHILIPS. progride, simultáneamente, em uma centena 
de direções ; é uma garant ia para a so li dez da 
PHILIPS ri'o presente e no futuro. A ORGÃNIZA-

- • _.... ' 1 
ÇAO PH il- IPS BR AS ILE IRA (,39 anos de iier~ i~os 
no Bt asil) é um testemu-nho vivo dessas verdades. 

ILUMINAÇAO • RADIO o TELEVISAO o RADIOFONES o DISCOS o GRAVADORES DE FITA o BARBE ADORE S ELtTRICOS o EQUIPAMENTO MEDICO E DE RAIOS X o APARELHAGEM DE 

TELECOMUNICAÇAO o CINEMA o COMPONENTES ELETRONICOS o EQUIPAMENTOS ELETR OACUSTICOS o EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS DE MEDICAO E CONTROLE INDUSTRIAL. 
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A projeção alcançada pelo Concurso Nacional de Piano, a sua reper-

cussão pelas grandes capitais brasileiras onde são apresentados os 

vencedores de cada ano, particularmente em S. Paulo que concorre 

sempre com o maior número de candidatos, trouxe como consequencia, 

o desdobramento das provas, que passarão agora a serem realisadas 

alternativamente no Rio e na capital paulistana. Com esse proposito 

o Comité Executivo vem de ultimar entendimentos com o Snr. Carlos 

Schwartzmann, o maior incentivador das promoções pianísticas no 

grande Estado, para que já no próximo 1964, o V Concurso Nacional 

de Piano se processe no Teatro . Municipal da paulicéa, voltando ao 

Rio em 1965 e assim sucessivamente, oferecendo dessa forma me-

lhores oportunidades e maior incentivo aos jovens pianistas patricios. 
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DOUTOR JOÃO BELCHIOR MARQUES GOULART 
Presidente da República 

DOUTOR CARLOS LACERDA 
Governador da Guanabara 

DOUTOR PAULO DE TARSO 
Ministro da Educação e Cultura 

DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 
Senador da República 

DOUTOR CLOVIS SALGADO 
Vice-Governador de Minas Gerais 

DOUTOR SERGIO MAGALHÃES 
Deputado Federal 

HERBERT MóSES 
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa 

DOUTOR ROBERTO MARINHO 
Diretor de "O Globo" 

DOUTOR F. PESSÔA DE QUEIROZ 
Diretor do "Jornal do Comércio" de Pernambuco 

DOUTOR PEDRO CALMON 
Reitor da Universidade do Brasil 

DOUTOR PASCHOAL CARLOS MAGNO 
Secret6rio do Conselho Nacional da Cultura 

SILVANO SANTOS CARDOSO 
Presidente da Mesbla 

90UTOR VALENTIM BOUÇAS 
Banqueiro e Industrial 

DOUTOR FELIPE BACHA 
Da Gerencio da Mesbla 
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PATRONJE:~~ 

~o Concurso Na~iona! 
e r-~~ ~~ "": ... ······.C~\ e M~ ~Iara~ 

LIA SALGADO BLANCA BOUÇAS 

RACHEL CARDOSO 

IVY IMPROTA 

ALICE RIBEIRO 

JACQUELINE DE BOTHON 

ALDA CAMINHA 

CEZARINA KLEIN 
HELENA LOURENÇO FERNANDES 

ANTONIETA DE SOUZA 
LUZIT A KELL Y IRIS BIANCHI 
HERMINIA ROUBAUD ELSA MARQUES FREIRE 

easa QJlii(lon 
(EXCLUSIVAMENTE PIANOS, DESDE 1925) 

TEM O ORGULHO DE APRESENTAR 

LUCKENWALDE- BERLIN 
1 8 9 5 

SINÔNIMO EM TODO O MUNDO DE BONS PIANOS 

Distribuidores 

CASA MILTON PIANOS LTDA. 

Rua Mariz e Barros, 920 Fone 28-4413 

I 

• 

• 

oml 
xecutivo 

JOSÉ SIQUEIRA 
Presidente 

CORRÊA FILHO 
Diretor Executivo 

AMARO FREIRE 
Diretor Regional Pernambuco e Norte 

ALEXANDRE DJUKITCH 
Diretor Regional São Paulo e Sul 

DR. JOÃO NASCIMENTO 
Consultoria Juridica 
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Visite os nossos Departamentos de Pianos: "FRITZ DOBBERT", 
"BARRAT & ROBSON", "BRASIL" E "WIERKANT". 
Acordeons: SCANDALLI, VERONESE E UNIVERSAL 

Violões: DI GIORGIO E GIANINNI 

URUGUAIANA 38-40 

SENADOR DANTAS, 48 

RIACHUELO, 339 

RUA CONDE BONFIM, 330 

AV. COPACABANA, 750 
DIAS DA CRUZ, 69 
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Jtltti$ÍtT 
Um piano - tipo armário • 

de elevada categoria ! 

RÚNISCH 
Tradição da mais aprimo

rada técnica alemã. 

BLÜTHNER 
Consagrado nas grandes 

salas da concêrto. 

E ESCOLHA- ENTRE FAMOSAS MARCAS
O PIANO QUE MAIS A TENDE i\ 
SUA SENSIBILIDADE ! 

VENDAS COM GRANDES 
FACILIDADES DE PAGAMENTO 

RUA DO PASSEIO, 42/56 
- PELO CREDI - MESBLA 
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lilt~ mttne e ecepçi 

THEREZINHA BACHMAN - Presidente 

LUCILIA COELHO 

LULY OSWALD 

INES HUCH COELHO 

HELIANA ALVES DA SILVEIRA 
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INSTRUMENTOS FABRICADOS POR MESTRES E 
EXECUTADOS POR ARTISTAS MUSICAIS 

garantidos pela 
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -- 52 anos de bons .serviços à música sulamericana -

LTDA. , 

Escritório Central: Rua Brigadeiro Tobias, 6481652 ·Caixa Postal, 480 ·Telegramas: "WERIL" 
São Paulo 
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minister 
KING SIZE • FILTRO DE LUXO • CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ 
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José Siqueira - Presidente 
Arnaldo Rebello 
Francisco Mignone 
Eurico Nogueira França 
Aluisio Alencar Pinto 
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Belmira Frazão 
Artur Kauffman - S. Paulo 
Lidia Alimonda 
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Valdemar de Almeida- Pernambuco 
Pedro de Castro - Minas Gerais 
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HOTEL HOVO MUHDO 
No coração da cidade Maravi

lhosa com 250 apartamentos 

completos- Restaurante Inter

nacional Refrigerado - Boite 

- Vista deslumbrante para o 

mar e Museu da República 

Tarifa Econômica. 

* 
PRAIA DO FLAMENGO, 20 

FONE: 25-7366 

Telegramas: Mundo Tel. 
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ORGANIZAÇÃO DE CONCUR

SOS ARTÍSTICOS E MUSICAIS 

IV '~' CONCURSO NACIONAL DE PIANO 
p R o GIR A M A 

l 
Prova de Habilitação 

1) J. S. Bach- Um Prelúdio e Fuga do Cravo bem Temperado. 
2) Haydn, Mozart ou Beethoven - Uma Sonata. 
3) Francisco Mignone- Sonatina n. 0 4 (quatro). 

11 - Prova Semi-final 

1) Um estudo de Virtuosidade de Chopin, liszt, Scriabin, Rachma
ninoff, Prokofiev, Debussy ou Stravinsky. 

2) Uma obra escolhida pelo juri dentre 3 (tres) apresentadas pelo 
candidato. 

3) Uma obra representativa do repertório pianístico brasileiro, com 
o mínimo de 5 minutos de duração. 

111 - Prova Final 

)) Batuque de Ernesto Nazareth, em homenagem aos 100 anos de 
seu nascimento. i 2) Um concêrto para piano e or9uestra, escolhido pelo candidato. 

+ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• J ................................. ... 

Se a Europa é o seu alvo, 
a Suíça é a môsca do alvo 

Voe até lá pelo fabuloso Convair 990-A Coronado da S.w1ssa1r, o ma1s mo
derno avião a jato do mundo. Você terá, dêste modo, conexões para tôdas as 
principais cidades da Europa, com grande economia de tempo. Da Suíça você 
dará um pulo tão rápido para Atenas quanto para Estocolmo ou Lisboa . E 
ainda em menos tempo você poderá alcançar a maravilhosa Copenhague, a 
orgulhosa Madri, a tradicional Londfes ou a romântica Nápoles. Paris, Viena, 
Roma e Francforte estão pràticamente à porta da Suíça. Realmente, o paraíso 
de férias da Europa está situado de modo excepcional no própr1o centro do 
Continente . E lembre-se: voando até lá pela Swissair você duplica o seu prazer. 
O seu agente de viagens o ajudará amàvelmente a planejar sua excursão. 
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ORCAM 
Apresentará em outubro pró

ximo o "PRIMEIRO CONCUR

SO SUL AMERICANO DE 

EXECUÇÃO MUSICAL" 

PIANO VIOLINO 

SEM LIMITE DE IDADE 

Inscrição até 30 de Agosto 

Av. Rio Branco 257- Sala 309 

Tel.: 52-2768 

......................... 
BUREAU DE CONCERTOS 

WÃLMY FERREIRA 

SWISSAIR 
Linhas Aéreas Suíças 
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Orgulho da indústria nacional de 

EM SEU 33.0 ANIVERSÁRIO 

. p1anos 

Preparando o piano nacional. para a conquista dos mercados mundiais 

Entre os instrumentos musicais produzidos no País, o que apre
senta maior complexidade é, inegàvelmente o Piano. Pela sua pró
pria natureza, a fabricação do piano, nunca deixará de ser um arte
zanato, embora possua considerável volume de partes metálicas, a 
maioria das peças componentes, de absoluta precisão, são trabalha
das em madeiras especiais, de diversas espécies, conforme a função 
que a mesma irá executar no conjunto. 

A indústria de Pianos Schwartzmann fo i fundada pelo Sr. Mau
rício Schwartzmann em 1930, iniciando-se em bases modestas. Da 
experiência adquirida em longos anos da venda e importação de 
pianos, resolveu êle produzir pianos, dentro das mesmas caracterís
ticas técnicas, daqueles, que vendia . 

Em 1940 eram fabricadas as primeiras mecânicas 95% nacionais. 
Vencida esta etapa, introduziu nos instrumentos, também o teclado 
nacional; em seguida as cravelhas, e , já pelo ano de 1947 os pro
dutos apresentavam um índice de nacionalização de mais ou menos 
97o/c i 1':~ I O. . ' I 

A fábrica hoje em dia têm uma área construido de 18.000 mts2, 

com 482 operários e mais 40 funcionários em São Paulo, totalizando 
522, sendo que 50% de seus operários, constituem mão de obra, alta
mente especializada. 

A produção atual da indústria é de 250 unidades mensais; entre
tanto sua capacidade poderá ser dilatada para 500 unidades, além 
de 300 harmônicas que são produzidas nas mesmas instalações, que 
também obedece aos mesmos rigores técnicos, a fim de ser apresen
tado um produto, de primeiríssima qualidade. 

A emprêsa possue defronte de suas instalações, em terreno de 
sua propriedade 30 residências, que aluga aos seus empregados, por 
preços nunca superiores a 12% de seus salários, encontrando-se ainda 
em fase inicial de construção, mais 60 residências, que se destinam 
ao mesmo fim. 

CARACTERISTICAS DA NOVA FÁBRICA: 

Área total do terreno .......... . ........ . . 54.500 m2 . 
Área destinada a casas operárias ..... . ...... . 2.000 m2. 
Área destinada a apartamentos para solteiros .. . 500 m2. 
Área destinada a campos de esportes ... . .... . 10 .000 m2 . 
Área coberta .. .. .. . ...... . ..... . .. . . .. . . . 16.200 m2. 
Número de operários e funcionários . . ........ . 522 
Capacidade mensal (produção inicial) ........ . 250 pianos 
Capacidade integral (mensal) . .. . .. . .. .. . .. . 500 pianos 

Fábrica e Escritório: Av. Francisco Matarazzo, 524 - Tel.: 52-4222 -
52-6824 

Departamento de Vendas: Av. lpiranga, 724- Tel .: 34-7478 - 35-6961 

Lojas: Av. lpiranga, 724- Rua Xavier de Toledo, 272 - Tel.: 34-1452 

Sala Schwartzmann (Departamento Artístico): Av. lpiranga, 1.267 -
Tel.: 35-6913 



as Imota~ ~o~re 
Jfosé Siouelr 

PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS MUSICOS E DO 

COMITÉ EXECUTIVO DO CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

José Siqueira, nasceu para ser músico. .E vive somente para a 

música, da música e pela música. 

Recebeu os primeiros ensinamentos de seu próprio pai e, ainda 

menino, tornou-se instrumentista e dirigente de banda, no interior 

do país. 

Aos 26 anos de idade já havia concluído, na Escola Nacional de 

Música, os Cursos de Harmonia, Contraponto e Fuga, Composição e 

Regência, com menção honrosa em tôdas as disciplinas. No ano 

seguinte, conquistou, brilhantemente, cátedra da referida Escola, 

onde goza de boa reputação como mestre. 

A par do magistério, José Siqueira desenvolveu considerável 

atividade nos setores da regência e da composição e ainda encontrou 

tempo e energia para dedicar-se a problemas de organização do mo

vimento musical brasileiro. 

Há muitos anos, foi colocado em situação de comando de grande 

parte dêsses movimentos, e, graças ao seu. espírito empreendedor, 

exerce, hoje, a liderança da classe dos músicos, no país. 

Considerado excelente músico, perito _,ria , técnica de . sua arte; 

José Siqueira está completando 30 anos -d.e composição, lapso ·no 
" : . . . . 

qual realizou obra que abrange todos os gêneros musicais. 

Para comemorar a efeméride, amigos e admiradores do ilustre 

músico brasileiro resolveram levar a efeito o "Festival José Siqueira", 

contando, desde logo, com a valiosa colaboração de diversos colegas 

seus. 

Esse "Festival" foi realisado com o esperado exitq artístico duran

te o mês de Junho findo. 

As homenagens prosseguirão até o fim do corrente · ano. 

A RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL colaborando com o Concurso Nacional de 

Piano, transporta em seus modernos e confortáveis trens de aço, os 

concorrentes de S. Paulo que participam das semifinais e 

finais do Rio de Janeiro. 

Meu bem ... eu te garanto: 

.,....M.(l3 
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faz uma deliciosa diferenç-ª íl. beber · 

ld~BRAHMA 
Basta provar Guaraná Brahma para \'Ocê sentir uma deliciosa dife
rença: é leve, é puro, é gostosíssimo! E é um saud;lvel refrigerante ..• 

- feito com o genuíno guaraná 
de nossas selvas ! 

Em cada garrafa, dois copos de completa satisf~tção, com a garantia 
de qualidade Brahma. Você exige ... e seu fi lhinho H adora" ... o in• 
comparável Guaraná Brahma! 

fiODUfO DA CIA, ClfVf,AIIA IIAHMI 

IMPRESSO NA G R A F I C A B A R B E R O S . A . 

RUA SÃO LUIZ GONZAGA, 731 - RIO - GB 



Graças a gentileza da ESSO po
demos reproduzir nas linhas que se 
seguem os deliciosos comentarios re
trospectivos da vida carioca ha 50 
anos passados. 

Neles estão fielmente focalisa
dos aspectos da vida social e artística 
de há meio século no Rio de Janeiro, 
que continua a ser o centro de gra
vitação de todo o movimento cultu
ral do Brasil. 

"MEU TEMPO" é uma constanre na vida de todos nós. O homem de agora 

(como o de ontem e o de amanhã) dirá que os que vieram antes dêle e gostam 

de recordar as suas épocas são "saudosistas". O · "nosso tempo" é sempre 

importante porque deixa marcas e saudades e, mais que tudo, sabedoria. 

Um homem, uma comunidade, um país ou o próprio mundo, marcam-se pelas 

histórias que vão construindo e vivendo através do tempo. E tôdas as épocas 

têm o sabor da melhor - para os que souberam vivê-las. 

No Brasil de 1912, cuja população andava por volta dos 22 milhões, a 

cultura já era importante. No Rio, por exemplo, as conferências no Instituto 

Nacional de Música exerciam enorme atração sôbre multidões, como o futebol, 

hoje. Olavo Bilac, Medeiros de Albuquerque, Viriato Corrêa e outros movi

mentavam grande parte da população quando proferiam suas palestras sôbre 

temas importantíssimos tais como "A Beleza e a Graça", "Casar é Bom" ou 

"Não Casar é Melhor". Quem queria convite já sabia: era dar um pulo até 

a Confeitaria Castelões, na Avenida Central, pagar a quantia de dois mil réis 

por entrada e pronto. 

Os intelectuais da época tinham seu ponto de encontro: a livraria Garnier. 

Mas o único que possuía cadeira-cativa-perpétua (e onde ninguém mais sentava) 

era Machado de Assis. Além da Garnier, poetas, escritores e conferencistas 

faziam "ponto" no Café Papagaio e na Confeitaria Colombo. E aproveitavam 

para olhar o desfile de senhorinhas e senhoras. E a moda ? Ah, a moda ! ... 

O homem "bem" de então usava fraque e cartola ou terno completo escuro com 

colête e chapéu-côco, e ai de quem se esquecesse das polainas e da benga~ 

la ! . . . Para as domingueiras ensolaradas, o obrigatório era a roupa clara 

com o imprescindível chapéu de "palhinha". E, além disso, êles (como as 
/ 

mulheres) usavam pequenos leques. E as senhoras ? leques enormes ! Con-

fessamos não nos sentirmos com coragem para explicar as indumentárias que 

apresentavam, nos desfiles de rua, festas etc. 

Quem não tinha gramofone vinha para as ruas assistir às retretas que a 

Municipalidade organizava em corêtos, utilizando as bandas das corporações 

existentes. As músicas iam das marchas ao maxixe, passando pelas valsas, 

dobrados e mazurcas. O samba (a exemplo do que acontecia com o "jazz" 

nos Estados Unidos) era conhecido por círculo restrito, sendo interpretado por 

pequenos grupos em recintos fechados. O teatro teve, em 1912, um ano movi

mentado: nó São Pedro, era encenado "O Pretexto"; no Recreio, uma opereta 

de costumes egípcios chamada "O Faraó"; no Carlos Gomes, "Pó de Perlim

pim-pim" e "Peço a Palavra" (a primeira às 20:30, a segunda às 22:30); no 

São José, a engraçadíssima comédia "Mimi Bilontra"; no Apolo, "Manovre 

d'Autunno"; no Chantecler, "Amores do Diabo", e no Cine-Teatro Rio Branco, 

"Pérola Encantada". Detalhe: cada teatro mudava seu cartaz de sete em sete 

dias, quando não o fazia várias vêzes por semana. 

Mas era preciso que o Municipal ou o lírico abrissem suas portas nas 

temporadas de ópera e opereta para que voltassem a circular os "bondes

ceroulas", com os bancos forrados por capas brancas, e que cobravam o absur

do de 500 réis por passageiro. 

As músicas eram tocadas em rolos, nos gramofones, e a mazurca "Quando 

o Amor Morre" constituía o sucesso do momento. Nos clubes Tijuca e São 

Cristóvão a sociedade se reunia e a dança da moda se chamava "Cotillon". 

O curioso é que as botinas dos cavalheiros de fraque tinham saltos quase tão 

altos como os dos sapatos das senhoras. Eduardo das Neves e Catulo da 

Paixão Cearense (como cantores) tinham a preferência de todos. Chiquinha 

Gonzaga e Nazaré (como compositores), Coelho Netto, Medeiros de Albuquer

que e Bilac (como literatos) eram, por outro lado, figuras populares. Emílio 

de Menezes brilhava com os seus trocadilhos. 

A ESSO ESTÁ PRESENTE EM 

CADA PASSO DO PROGRESSO 
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Com os cumprtmentos do 

BANI{ OF LONDON 
& SOUTO AMERICA LIMITED 
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O Comitê Executivo do Concurso, atribuirá 5 (cinco) prêmios por 
o~rdem de classificação até o 5 . 0 lugar, assim descri minados: 

a) 1.0 Prêmio - PRÊMIO "O GlOBO"- Viagem de ida e volta 
a Europa em avião da Panair. Prêmio Embaixada de 
França, que será uma bolsa de estudo durante 8 meses 
em Paris; e mais Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) de 
ajuda de custas, em dinheiro, oferecida pela União dos 
Músicos. 

b) 2. 0 Prêmio- PREMIO "MESBlA"- Um piano Schwartzmann 
e mais Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) em dinheiro. 

c) 3.0 Prêmio - PRÊMIO UNIÃO DOS MÚSICOS DO BRASil -
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) em dinheiro. 

d) 4. 0 Prêmio - Cr$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros) em 
dinheiro e participação como solista num Concêrto da série 
MOVIMENTO DE EXPANSÃO CUlTURAl, c/cachet de Cr$ 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros). 

e ) 5. 0 Prêmio - Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) em 
dinheiro e participação como recitalista, ou igual Concêrto, 
c/ cachet de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros). 

f) Prêmio Especial - MARIO NEVES - Cr$ 15.000,00 (quinze 
mil cruzeiros) oferecido pelo professor Arnaldo Rebêllo, ao 
concorrente do Norte, melhor classificado. 

·CO TRANSPORTE DOS CONCORRENTES FOI CONFIADO À REDE 

~!FERROVIÁRIA BRASILEIRA E À PANAIR DO BRASIL - A HOSPEDAGEM 

SERÁ NO HOTEL NOVO MUNDO 



Resolva definitivamente o confôrto de seu lar com Armário$ 

Embutidos de SAMURAI a solução funcional da moderna decoração~ 

:: --
--
--

I r 
FÁBRICA: R. Dona Luiza, 233 . - Tel.: 29-5918 

LOJA: Rua Barata Ribeiro, 611-D - Te I.: 36-77 57~ 

Alta Costura 
GOSTO, ARTE E FINO ACABAMENTO 
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OMIR CORREA 
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nc rre 
Por Ordem A lfabética 

AMILTON TEIXEIRA DE GODOY 

ANTENOR BUCHALA 

EDA FlORI 

FANI LOWENKRON 

IZABEL VENTURA DIAS 

JOSÉ MAURO DIAS LEAL 

LIA GUALDA DE SÁ 

LUIZ CARLOS DE MOURA CASTRO 

LEILA KSOURY 

MARIA FRANCISCA PAEZ 

tes 

MYRIAM CIARLINE MARINHO DE SOUZA 

MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES 

MARIA CECILIA ZANARDI 

REGINA CELIA DE OLIVEIRA CALMON 

VALDELICE DE CARVALHO 

WILSON MONTEIRO 

ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA SOB A REGENCIA DE 

MARIO TAVARES, HENRIQUE MORELEMBAUM E HENRIQUE 

NIREMBERG, COLABORAM PARA O BRILHO DO 

IV CONCURSO NACIONAL DE PIANO 
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