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O "Concerto", em dó menor, de 

~aint-Saen~. obra que foi executa
da pela primeira vez ha cincoenta 
e cinco annos, a inda conserva, 
apesar de tudo gra nde robustez 
de mocidade, uma seiva a rdente e 
generosa; seus thema s são ha bil
mente tra nsformados e a conclu
são é uma bella apotheose . 
Sou7~'l. Lima, como sempre, de u 

I 
provas do seu fino t emperamen
to artístico, ajudado por uma te

' chnica perfeita. O exito foi enor
me. Tambem teve de concedeL' 
Yarlos numeras supplementa r es, 
tocando então "Dansa de N e
gros'' , de Fructuoso Lima , " Jeu
nes Filles au J a rdin " , de Mon-
pou. 
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Seguiu-se o Concerto e m d6 me• 
nor, pa ra pia n o e orchestra, de 
Salnt-Sa ens, pelo nosso gr-ande p ia 
n ista Souza Lima. Nos seus quatro 
t em pos de divis1lo gera l, o eminen 
te Interpret e dessa obra, que du
rante multo tempo asslgnalarâ. um 
dos mais notaveis cultores da lite
ratura do pla no, encontrou ensejo 
de deslumbrar o auditoria com a 
sua arte pianistica que é realmente 
fasclnadora . Não fo ram raros os 
mom entos em qu e o solista em
polgou o seu auditoria por comvle
to e a sua arte de tal sorte faecl 
nava o auditoria que havia verda
deiro deslumb rament o. Rar a men_te 
temos visto triumpho tão brilba n - 1 
te nos torneios pianistiço!l_. ! 

:Jl· ;a. 

A SOLIDARIEDADE DOS AR· 
TISTAS BRASILEffiOS 

O brilhante pianista patrício J. 
de Souza Lima - nome multo 
conhecido e acatado nos meios 
musicaes europeus -- convidado 
pela Associação Brasileira de Mu
sica a participar das homenagens 
a Henrique Oswald, promovidas 
por essa Associação, tomando par
te num dos concertos, respondeu 
a esse convite com uma carta I 
que é um bello documento do es
pírito de cordia lidade que une os t 
nossos artistas e que fa.z hon.rn. · 
ao seu autor. Reproduzimpl-a a 1 
seguir: - "Exmo. sr. prof. Lu- 1 
ciano Gallet. SaU'dações. Accuso 
em meu poder a sua carta datada 1 

de 12 · ultimo. Agradeço a !em- ~ 
brança que teve a benemerita .~s
sociação Brasileira de Musica con
vidando-me para figurar como ~ 

1 
collaborador da parte reservada 
ó.s obras de piano, nas homena- i 
gens a serem prestadas ao nosso I 
glorioso brasileiro Henrique Os- I 

. wald, e tenho a honra de respon- 1 

der que tal convite encerra uma I 
ordem, já por partir de v. ex .• 

1

1 

, a quem tanto prezo, jâ. por poder , 
manifestar por essa forma, em
bora com deslustre, o preito e as , 
r everencias de minha mais sln- 1 
cera admiração e homenagem :to 1 
compositor illustre. Asso'ciando- i 

· me assim â. ldéa louvabillsslm'l. 
da Associação e enviando mens 
comprimentos pela Iniciativa tão 

t 
justificavel, aqui aguardo suas :-or
dens. - (a.) J. de Souza Lima." 
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o priiõéiro concortõ de obras 
de Henrique Oswald 

Os dous Mneertbs de obras de Hen
Pique Oswald, promovidos pela Asso
ciação Btasileira de Musica, e que se
rão a ehave de ouro dessa empolgan
te serie de hómenagens que ao gran
qe mestre J)atrio. vem sendo prestadas 
por todo o Btasil, te)n interessado vi
vamente o nosso publico. E' pois co1n 
verdadeita ansiedade aguardado o pri
meiro desses concertos, terça-feira pro
xima, no Tltcatro MunicipaL Os no
mes consagtados dos ar ti st 11s que nel• 
le tom,am pa1·te são um penhor do cxito 
formida,·el que não deb:ará de se l'e
glstal' : Ailtoniett a de Souza, a maior 
OO:ntra\t-Q btasíleibl., u.ma attis ~a CO· 
betta de Iou1·os pelas platéas de va
rios paizes, cujo reapparecimento con-

' stituirá a nota sen saeiprtlJ I da tempo-
' rada de concertos de ste anno; Sou:~:a 
Lima, o pianista giganteseG, indubita
velmente o 1'1\elhor pianis':.a bnsileiro, I 
nome nentado queridissimo pelo publi
co de Paris, onde reside; e esse ;~dmi- , 
ra~Tel conjunto que, tenclo por pase o 
e$plendido Trio Bt a&ileiro, executará 
iJI!Ia das mais bellas obras do mestre : 
o Quintetto O 'i'. 18 - Maria Amelia 
de llez~lide Martins, Paulina d'Aillbto
ato, Alfredo Gollles, Zo~ M<>nteiro e 
Arthur Strutt. A vend4 cumulativa 
pata os dous tonce;t<ls. a preços l'o
du~idi~sil'l\os e dando dil'!lito a asBi4 
gnar no. "LIVro de Ouro" que ser á 
o~fêrecld<! n Henrjque Oswald, f az-se 
diariamente na Casa Carl<!S Wehrs , rua 
da Carioca n. 47, en~rrando-s e, im
'jlreterivellllente, no p1·oximo dia 25, se• 
gtUlda•félra. 

Tbeatro Municipal 
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"Coricer fo", de Saint-Saens, teve, ao. piano, o sr. Souza Lima; 
cuja virtuosidade e bravura deram a essa peça, construída. com 
grande mestria, todo O· fulgor possivel, despert ando vivo ert
thusiasmo, que o obrigou a tocar ·mais duas peças : "Dansa de 
negros", de Fructuoso Lima, e uma outra de Monpou, com aP
plausos vibrantes. 

QUINTETIO 
Terça-feira, 26 de Maio, ás 21 horas 

op. 18, para piano, 2 violinos, viola e violoncello 
Allegro Moderato 
SCHERZO 
Molto Adagio 
M olto Allegro 

Maria Ameha de Rezende Martins, Paulma 
d'Ambrosio, Z oe Monteiro, Arthur Strutt e 
Alfredo Gomes 

OFEUA (POEMETO LIRICO) 
1 - ..... . . . . 
2 - Ofelia 
3 - D Genio de lia F o resta 
4 - L 'Angelo dei Cimitero 
5 - La Morta 

Canto : Antonietta de Souz.a (ao piano : M ario 
Azevedo) 

RtVERIE 
ESTUDO EM DO MENOR 
SUR LA PLAGE 
IDYLLE 
PIERROT 
T ARANTELLA op. 14 

P iano : Souza Lima 
P iano"Steinway" da Casa CarlosWehn & C!a. 
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A. z• J1Ut"te occu pou-a s6mente I 

o piamsr:~. SouZol. Lima, llue exe
cuLou, com o brilho habltual, as , 
seguintes composições elo home· 
nageado : Rêvc1·te, Estudo em dó I 
menor, Sur la plage Ldylle, ['ier- I 
rot e T aran tuila, or> . 14. I 

Xo termo de cada uma dclla.s / 
era o nosso planis.ta vivamente I 
\'lctorla~lo por toda e. essistencia, 
sobreturlo no do Pterrot e da ' 
Tnrantulla· 

SerJ. preciso afnda dizer que 
SOUZ;l Lima tocou mais alguns 
numeres extra-programme. que 
lhe Y.J.Iu:tm novos e alenta
dos , appla lJSOs, e que o ma.estro 
Oswtthl, tra:.:fdo ll. scena pelos 
execut:mtes, no lntervall'o da 1• 
para n 2• parte, reC'ebeu ali! uma 
gr·ancle ova!;fio de toda a sala 
Creio que não • 

A RTI IUR DlBASSAHY · 
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O triumpho de Souza Lima e Burle 

Ma1·x, com sua or chest ra, no "Concer
to "em dó de Saint-Saens foi um facto. 
A esplendida execu ção que teve a peça, 
c.le raro brilhantismo, redund ou em ver
dadeiro delí rio de applausos e acclama- .

1 
ções, forçando a uma repetição da parte 
final. terminada debaixo de novas e 
I estrondosas ovações . Foi um acto de es-1 
' tricta justiça do publico. 

O. BEVI- LACQUA. 

RENATO ALMEIDA 

O segundo concerto du. Or<:hestra Ph1~ 

larmonica do Rio de Janeiro foi brilhante.., 
mente concorrido, talvez pelo attra.ctivo do 

.Pianista Souza Lima, que na realidade em.~ 

polgou o .aud~torio durante a execução do 
4" Concerto, de Saint-iSacnz. Este a.rtistaJ 

de tão extraordinario talento, melhora todos 
os dias, ou n,presenta sempre uma nova face 
do seu talento. Luctando com uma orches
tra que abusivamente o acompanhou com 26 
violinos, seis violetas e seis violonced.los, nãot 

se deixou suwlantar, tal o SP.U vigor, tal ai 
.sua •bravura. 
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Sonz:"o. Linw fui rom plelo n;~ ~lia 

exC>cur·üo rle um elentdo plli':J5eJdP 
P <1<' t ll ll 1\l'ilhanlismo inexcedivel . 
E"te c~t)lentliuo arti~ta. deu <~o Crm
·cPrtn nn1 t·ele\-(• e~~traordinadn pun. 
do Plll p,·i r! ene;ia su:~ s qunlirl nclrs ,·a
ras r],.. t•'mlJeramcnto e tcchniea . En
lhu~iU!-=t.ic~auJt·ntf• ~ppl~ludhl o ~:ouz.1 
Lilnn \'U l ll'u a in da P conlf.:·ntou ilr) 

puhlk,. toG:nHlo dofs •·exlr::t ··. 

n. ll.E S.\ LJ ,ES. 
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