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VOOS CADA VEZ MAIS DIRETOS 
VIAGENS CADA VEZ MAIS RÁPIDAS 

Pelo fato de realizar, sempre, progressos de 
ordem técnica, Air France pode oferecer a 
seus passageiros um serviço aéreo cada vez 
melhor. Citemos como exemplo o emprêgo 
do sup~r-jato BOEING 320-B (com um raio 
de ação de 10.000 quilômetr_os!) que provo
cou a multiplicação dos VOOS DIRETOS 
INTERNACIONAIS. Portanto, ganho de tem
po, confôrto superior, maior segurança ... pois 
um vôo sem escalas aumenta o prazer da via
gem e a satisfação dos passageiros. 

BUENOS AIRES - PARIS - 13 horas de 
vôo, com uma só escala em Dacar. 

RIO DE JANEIRO- PARIS - 11 horas de 
vôo, com uma só escala em Madri. 

RÊDE AÉREA DO MUNDO 

d~~euú:e 
BELO HORIZONTE : Rua Rio de Janeiro. 4 6 2 s o b / 2 o 5 T e 1. 4 · 6 3 7 3 
B· R A S Í L I A : H o te J Na c i o na 1 I o j a 39/40 - Te I. 2- 7 2 11 - 2- 7 21 4 
R lO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 257-A-Te I. 32-1998 - SAO PAULO :Av. São Luiz, 150-Te I. 33-9197 
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Distribuição gratis 
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S eus negóci os se decidem vi a F ra nkfurt 
F rankfurt esta localizada no centro do sistema europeu 
de tráfego . Qualquer que seja seu destino na Alemanha, 
Europa ou ma1s longe , o cami nho ideal é via Frankfur t. 
As principais rodovias e fe rrovias internacionais que ligam, 
quase todos os importantes paises europeus cruzam-se 
em Frankfurt. 

Saindo de Frankfurt, você chega em: 

60 minutos a Amsterdão, H amb urgo, e Paris 
7 5 minutos a L ondres e Copenhague 
150 min utos a Madri e Estocolmo 
9 1f2 horas a Nova Yorque 
m enos de 15 horas a S. F rancisco 

E, pelos DOSso,s rápidos Boeing ·707 Intercontinental você 
vôa apenas uma noite par_a ati ngir Frankfurt - o coraçã<> 
da Europa. 

Lufthansa 

Brigadeiro JOSÉ VICENTE FARIA LIMA 
DO. Pr-efeito do Município de São Paulo 

PREFEITURA DO MUNlClPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

C .ONCÊRTO SINFôNICO 

«FESTIVA L B R A :H MS» 

Solista: 
E L S A KLEBANOWS IJ( I 

Regente: 
M aestro SOUZA LI M A 



Um refrigerador de funcionamento allegro 
molto ~pass10nato. De durabilidade ostinata. 
De prece moderato. De beleza vivace. 

V. o encontra com 244, 288 ou 351 litros de 
capacidade. Em todos, degêlo automático 
pedal para abrir a porta, e os rolêtes ' 
de~lizantes que dispensam o uso de carrinhos. 
Da1 a satisfação que sentimos ao dizer 
bravo, bravissimo •.. 

~ 
gelomat1c Ouro 

PERFEITO PARA DURA.R 

. 
SOUZA L IM A 

O nome de Souza Lima dispensa comen
tários nos maiores centros musicais de 
todo o mundo. 

Grande incentivador da música no Bra
sil, yem demonstrando ininterrupto real 
interêsse pelo movimento artístico nacio
nal, apresentando obras de nossos com
positores em primeira audição não só no 
Brasil, mas no Exterior, e também es
crevendo páginas de grande valor com 
temas e ritmos brasileiros. Assim é qu~ 
apresentou em primeiras audições, como 
pianista, os concertos para piano e or
questra de Camargo Guarnieri (n.o 1) , 
Villa-Lobos (n.o 2), Francisco Mignone 
(4 fantasias) e inúmeras outras obras. 
Em concertos sinfônicos, também em pri
meiras audições, entre a produção de 
compositores patrícios, regeu as seguin
tes obras: «Festa das Igrejas», de Fran
cisco lllignone, «Abertura Concertante», 

de Camargo Guarnieri, «Sumé Pater Pa-' 
t.rium», de Villa-Lobos e outras mais. 

Como compositor, sua bagagem musical 
é considerável, com obras para piano
solo, canto, côro, violino, conjunto de câ
mara, orquestra, bailados etc. Recente
mente concluiu uma ópera e um concêr
to para piano e orquestra. 

Com seu poema sinfônico «0 Rei Ma
meluco», para grande orquestra, obteve ó 
primeiro prêmio em concurso organizado 
pelo Departamento Municipal de Cultu
ra desta Capital. Com o «Poema das Amé
ricas», obteve a primeira Menção Honro-' 
sa no Concurso Sinfônico organizado nos 
Estados Unidos, concurso êsse que reuniu 
quatrocentos compositores das Américas. 
Escreveu, também, por solicitação da 
Comissão do IV Centenário da Cidade de 
São Paulo, o bailado «Fantasia Brqsilei..: 
r a». 

Em missão artística percorreu tôda a 
Europa, norte da África, América do Sul 
e o Brasil, de Norte a Sul. Em São Paulo, 
apresentou-se em cinquenta-e-cinco ci
dades do Interior, sendo assim, com Vila
Lobos, o desbravador artístico do Inte
rior de São Paulo. 

A convite do Dr. Assis Cltateaubriand, 
fundou a Rádio Tupi de São Paulo, as
sim como também, a convite do Dr. Cas
per Libero, fundou a Rádio Gazeta de 
São Paulo, tendo exercido o cargo de di
retor-artístico, regente e pianista dessas 
duas emissôras, durante longo tempo. 

Souza Lima, além de pianista, regen
te, compositor, revisor e professor de pia
no, música de câmara, história da músi
ca, é _membro da Academia Brasileira de 
Música, professor catedrático da Acade
mia Paulista de Música, regente-titular 
da Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Paulo, Professor-honorário dos Conser
vatórios do Recife e Salvador. É ainda, 
diretor-artístico da Organização Vitale 
e diretor da CEMBRA. 

-+--)_____...,) en_ to Lo e b 
LOJA 1 CONJ. 71 FONE.: 32-1167 



Tradição cultural 
do povo paulistano 

Concertos Matinais 

Desde 1959, ininterruptamente, os 
Concertos Matinais oferecem música 
ao povo. É a primeira e única 
realização ar tística no gênero em 
todo o País, sàmente possível graças 
ao apoio dos poderes públicos 
municipais e da Mercedes-Benz 
do Brasil S.A. Sua repercussão 
é enorme em tàdas as classes· 
sociais, sua penetração é vasta 
numa larga faixa geográfica, graças 
às transmissões pelo rádio e TV. 

Tornando mais acessíve l a música 
er udita, revelando novos valores 
e apresentando art istas famosos , os 
Concertos Matinais têm a louvável 
missão de difundir cultura. 
Realização da Prefeitura Municipal 
de São Paulo - Secretaria 
de Educação e Cultura. 
Transmissões diretamente do 
Teatro Municipal , pela 
TV Tupi-Canal 4 e Rádio Difusõra, 
sob o alto patrocín io de 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. 

rE L S A KLEBANOWS 1K! 
Nasceu em Roma e aos cinco anos ini

ciou seus estudos de piano, sob. a direção 
de sua genitora. Muito cedo revelou um 
grande talento e Wilhelm Kempff, o consa
grado pianista alemão que a ouviu, acon
zelhou vivamente seus pais a fazerem com 
que E:lsa Klebanowski seguisse a carreira 
pianística. Sendo seu pai transferido, em 
missão diplomática, para Lisboa, aí in
gressou no Conservatório Nacional, se
guindo mais t arde para a Alemanha onde 
estudou com WilhP-lm Kempff. 

Piano Brasil 
Antecipe o prêmio 
à futura artista 
Dê à sua filhinha 
o piano que ela 
merece: Piano Brasil. 

No 8.no de l959 transferiu sua residên
cia para São Paulo, interrompendo por 
algum tempo sua atividade pianística. 
Depois de curto período, retornou ao seu 
trabalho, agora sob a o-rientaf,ãO do 
Prof. José Kliass. 

Elsa Klebanowski apresentou-se inú
meras vêzes como solista, em concertos 
realizados na Alemanha, Itál'a e Portu
gal, recebendo, em todas suas atuações, 
elogiosas críticas por parte da imprensa. 

para a futura virtuose! 

PIANOS BRASIL S. A. 
Rua Stella, 63 - S. Paulo 

TELEFONE: 70-2643 



Passa. onde só carro de boi consegue 

. . . e faz bonito entre os veículos de luxo! 
Prove V. mesmo. Prog rame um passeio: coloqu e a 
bagagem. o carri nho do nenê , os brinquedos da crian
çada e mais o que ·I quiser. Agora, abra as 4 portas 
do Chevrolet C-141 ( para a família entrar. Hii lugar para 
todos. E: na estrada que o conforto aparece mais. 
O. suspensão macia, em molas espirais. faz esquecer os 

buracos. O estofamento em espuma de plástico é re
vestido de napa.. o inte rior é isolado contra ·ruídos,. 
poei ra . calor e frio , as marchas são sincronizadas e o· 
motor V. jii conhece - é o famoso Chevrolet. E ainda 
hii o diferencial de Tração Positiva (opcional)' para 
seu Chevrolet passar onde só carro de boi consegue. 

~I©CHEVROLEJ 
O VERDADEIRO UTILITÁRIO BRASILEIRO DE CLASSE! 

~PRODUTO DA GENERAL . MOTORS DO BRASIL S. A. ~ VISITE o CONCESSIONÁRIO CHEY;OLET AUTORIZADO DE SUA CIDADE 

VôOS DIURNOS e NOTURNOS AOS 

·ESTADOS UNIDOS, EUROPA E ORIENTE. 

Consulte seu Agente de Viagens 

ou a 

PA· N AMERICA.N 
A LINHA AÉREA DE MAIOR EXPERIÉNCIA DO MUNDO 

j AVENIDA SÃO LUIS, 29 TELEFONE: 36-0191 SÃO PAULO 

OPINIÕES DA CRÍTICA SôBRE ELSA KLEBANOWSII<I 

«Um tal conjunto de obras implica uma 
capacidade de realização pianística e mu
sical enorme, sendo apenp.s possível a 

pianist as de envergadura»· 
«Elsa Klebanowski demonstrou acima 

de tudo, uma enorme elasticidade técnica 
c de concepção interpretativa , que lhe per
mitiu atingir um nível igualmente superior 
em todas as obras». 

«Temperamento vibrátil que sabe trans
mitir à assistência». 

« · .. ótimo timbre . . ·» 
« . .. magnífica sonoridade e clareza de 

dicção». 

« ... temperamento fogoso». 
«Eisa K lebanowski possui uma apurada 

técnica, perfeito sentido rítmico e um fra
seado de inteira nitidez» . 

« ... ela obtem do piano cambiantes de 
sonoridades que impressionam». 

«Artista da mais fina têmpera». 

«Eisa Klebanowski possui equilíbrio 
emotivo, rítmico e dinâmico. Sensibilidade 
controlada. Excelente sonoridade. Bom 
emprêgo do pedal. Compreensão aprofun
dada do que interpreta». 

« . .. forte personalidade artística. O que 
mais impressionou foi a fabulosa sonorida 
de que consegue obter do instrumento; al
go de verdadeiramente mágico, artístico e 
musical». 

« ... esplêndido «toucher>>. 

« ... uma faculdade lJe trar.smiss~w aos 
ouvintes, deveras invulgar»· 

top 
é mais do que um boliche. é fino ambiente 

digno de sua presença. 
especialidade 

f.ondue suisso -- · lanches - coquet,eis 
ar renovado 

estacionamento próprio 

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3649 
Fone: 80-8397 
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a garantia 
Cipan 

é a chave 
do melhor 
Consórcio 

na compra de um GORDINI ou AERO-WILLYS "0" km 

Quer saber como? Entre no Consórcio 

CIPAN: é um plano realmente melhor 

que os demais que Você conhece, 

Agora todo mundo pode adquir1r seu 

Gordini ou Aero-Willys, fácil, fácil. 

Não acredita? Vá à CIPAN, pra verl 

~n LD~ /ã\11_ o moior revendedor fJf;;;, 
\!::::7U ~ · 11\!1 Willys-Renault do Brasil \f!!!!!!) 
AVENIDA RIO BRANCO, 332 • TlllfONIS : 36·4924 E 34-6669 • RUA CONSELHEIRO N!BIAS; 1654 • TELEfONE 52·6370 
RUA OLIMPIA DE AlMEIDA PRADO, 59/93 • TUIFONE 52·117S • AlAMÉDA OLGA, 264 • TELEfONE 52·9104 • SAO PAULO 

I ' 

Joalheiros 

SÃO PAULO: PRAÇA DA REPÚBLICA, 242 

SANTO S : PRAÇA MAUÁ , 3 

RIO DE JANEIRO : A V. RIO BRANCO, 173 

São Paulo, 9 de Julho de 1965 - às 21 horas 

PREFE,ITURA DO MUNICfPlO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 
ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 
ELSA KLEBAN· OWS il< l 

Regente : 
Maestro SOUZ A LIMA 

PROGRAMA 

«FESTIVAL B RA H MS)> 
l·a Parte 

SNFONIA N. 1 - EM Cr5 MENOR - OP. 68 
Um poco sostenuto - Allegr o 
Andante sostenuto 

- Un poco a llegr e tto e graziO'SO 
Adagio , piú andante - Allegr o m0dera to ma con brio 

2.a Parte 
CONCÊRTO N.o 2 - EM SI BEMOL. MAIOR - OP. 83 - para piano e orquestra 

Allegro non troppo 
...... Allegro app assionato 
- Andante 
- Allegro gr azioso 

Solista : 
ELS .A KLEBANOWSfl<l 

Regente : 
Maestro SOUZA LIMA 



Quem conhece 

PDNELDS DE PRESSãO 
prefere cada vez mais 

No Brasil inte1ro, aumenta d1 àr1amente o 
número de casas que preferem Rochedo -
a mais famosa Panela de Pressão. Rochedo 
oferece tudo que V. deseja de uma panela 
de pressão e muitas vantagens especiais, 
ainda, que a tornam, hoje em dia, na grande 
preferência nac1onal de qu em conhece. 
V. também deve proporcionar à sua familia 
o confõrto max1mo que lhe oferece Rochedo 
- a mais moderna Pane la de Pressão! 

Hã uma Panela de Pressão 
Rochedo 
para cada orçamento 

para as necessidades ®·~.· ... de cada lamilia: 
2 y,, 4, 6 e 8 litros 

Conheço o válvula cônico- o "Pêso 

do Tampa", exclusivo do Rochedo 

N ão entope e permite o escapamento 
do excesso de ar mais · fàcilmente 

Muito maior rapidez no cozinhar 

Ausênc1a completa de .assobios 

Maior economia . . . mais pratos em 
muito menos tempo 

Procure no seu Revendedor mais próximo 
- a sua Panela de Pressão Rochedo 

um produto da 

ALUMÍNIO DO BRASIL S. A. 

./'o 

V a S.a encontrará 
o calçado ELEGANTE 
que procura 
e pelo preço que lhe convém 

Nas 

C.Ã~AS~ 

BAiSTOL. 
R. Barão de llapelininga, 54 Av. Rangel Pestana, 1531 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

SINFONIA EM Dó MENOR- OP. 68 
- N.o 1 - Manifesta-se nesta sinfonia 
mais acentuada a afinidade de B'rahms 
com Beethoven. A familiaridade das duas 
grandes sinfonias em tonalidade menor é 
<>vidente, especialmente entre o «Hino à. 
a legria» da Nona Sinfonia,' de Beethoven e 
o «Âllegro final», largamente elaborado 
por Brahms. Esta afinidade, porém, vem 
revelar uma inspiração comum que par
tindo de uma base semelhante procura al
cançar o objetivo sublime da criação uni
versal. 

Afirma-se que Brahms ao chegar em 
Viena, em 1862, já levava consigo o pri
meiro movimento da Sinfonia em dó me
nor, porém sõmente quinze anos depois 
completou-a, deixando por largo tempo 
ape:aas esboçados so movimentos restan
tes. 

A obra foi terminada em 1876 sendo 
a presentada em primeira audição em Ka
rlsruhe, sob a regência de Dessof, não 
sendo porém devidamente apreciada. 

Esta sinfonia foi considerada, por seu 
caráter trágico, como a produção patética. 
de Brahms. 

ALMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 2.800 

No Resta·urante do 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

Smorgasboard de 

50 pratos 

O primeiro movimento «Un pocQ soste .. 
nuto» é iniciado com uma introdução so
lene e tonal, apoiada sôbre um pedal de 
baixos e tímpanos. O primeiro tema é 
confiado aos violinos e cordas de caráter 
apaixonado, enquanto o segundo ·é expos
to pelas madeiras, com aspecto terno, 
contrastando com o tema anterior. De
pois de um terceiro tema cromático e re
solvido com impaciência, surge o desen
volvimento seguido da recapitulação após 
a qual o movimento finaliza em uma Coda 
que nada mais é do que a transformaçãü 
do motivo fundamental. 

O segundo movimento «Andante soste
nuto» é escrito com maior liberdade e 
lirismo . Compõe-se de duas belas melo
dias, a primeira apresentada pelas cordas 
no início do movimento e a segunda pelo 
oboé . Dentro de um maravilhoso equilí
brio harmônico e de uma calma intros
pectiva encerra-se êste segundo movimen
to dando lugar, ao «Un poco allegretto e 
grazioso» que surge a seguir revelando
nos a fluente doçura e espontaneidade 
melódica de Brahms. 

E' apresentado agora o «Adágio» que 

PRESENTES EXCLUSIVOS 
MóVEIS AVULSOS 

ABAJOURS 
DECORAÇÕES EM GERAL 

RUA AURORA 886 
(Atrás do Cine República) 

Fone: 35-8681 

• RUA AUGUSTA, 1524 • (Galeria) 
· Fone: 31-6\43 
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Para nós um passageiro não represen.ta simplesmente um assento ocupado 
E mUlto ma1s que 1sso 
Ê a verdadeira r azão da nossa existência 
E é sõbre éle que esta baseada toda nossa atividade 
Nosso objetivo é proporcionar á V. Sa. nossa tradicional genlíleza e cortesia em 
qualquer momento e em qualquer lugar." 

* E_m nossas agências V. Sa . poderá obter qualquer informa .. 
çao que necessite da cidade onde que ira desembarcar. 

For us a passenger does not represent merely an occupied seat 
he means a lo! more than lha! 
he is the very reason of our existence 
a nd on him is based lhe whole of our business 
ou r aim is to offer you ou r traditional courtesy anytime and anywhere • 

* a_va ilable at our agencies where you can get any informa .. 
t1on you need about the town you landed . 

~ •R I G___,__· --------1> - - -~ . . C= ~ 

BAIXELAS tracaean~ 
descreve uma paisagem sombria. Os fu
riosos «Pizzicatos» das cordas crescem, 
apresentando-nos como a ansiedade de 
uma catástrofe, até ouvirem-se as trom
pas com o tema da salvação. 

Inicia-se então o «Allegro non troppo 
ma con brio», cujo prolongado tema guar
da estranha afinidade com a Nona Sinfo
nia de Beethoven. Tôdo o poder de triunfo 
da alegria impõe-se sôbre a angústia e o 
tormento. Depois de um solene coral a 
cargo dos metais, inicia-se a reexposição 
dos temas para concluir a Sinfonia em um 
magestoso final , comprovando, ainda uma 
vêz, as mais exultantes afirmações do po
der de criação de J ohanr:es Brahms. 

CONCERTO N.o 2- OP. 83- EM SI 
BEMOR MAIOR - Brahms, cuja bagagem 
musical· é das mais volumosas, escreveu 
apenas dois concertos para piano e orques
tra, considerados, aliás, como verdadeiras 
obras primas no gênero. 

O Concêrto n.o 1, em ré menor op. 15, 
foi escrito em 1854 e sõmente vinte-e
quatro anos mais tarde, isto é, em 1878, 
começou E•rahms a compôr o Concêrto n.o 
2, logo após seu regresso da Itália onde 

~ 
~ 

havia gozado as delícias de uma doce e 
florida primavera. 

O trabalho, dedicado ao velho mestre 
Eduard Marxsen, só foi concluído três 
anos depois, sendo executado pela 'primeira 

. vêz em Budapest, ainda manuscrito, t endo 
como solista o próprio autor. 

Assim como o primeit·o concêrto, ês~e 
também é uma sinfonia com piano. Isto é 
esc~arecido pois o concêrto foge às normas 
usuais, dividindo-se em quatro movimen
tos, como as sinfonias. O ;eimdro tem sua 
origem quase totalmente baseado no mo
tivo inicial da trompa. Os dois mGv imea
tos seguintes, form~J,m entre si um grande 
contraste. O segundo «Allegro appasiona .. 
to» é escrito em ré menor com ..:arát er agi
tado e fortemente apaixonado . O movi
mento seguinte «Andante», em si bemol 
.maior, é iniciado por uma suave cantile
na do violoncelo, uma canção de paz, que 
alcança a sub,Umação numa passagern in
termediária caracterizada por sua conta
giante suavidade. O último movimento, "!m 
Si bemol Maior, apresenta um segundo te
ma à maneira húngara, conseguindo ex
traordinário e conclusivo efeito. 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

Redator-Musical da O . S. M. 

RUA 24 de MAIO, 224 

ATE AOS MAIS LUXUOSOS CARRINHOS OU MOVEIS INFANTIS 



,l.o 
GELO (ROMA- .SAN PIETRO IN VINCO LI). • 

Moisés, o libertador do povo hebraico quê no ·Monte Sinai - depois da dramátis_a Ira• 
vessia do Mar Vermelho .- recebeu a revelação do Decálogo, inspirou a Miguel Angelo 
uma de suas obras pr.irrias. A estatua, que exprime numa extraordinária fusão de es
tilos a fôrça física e espiritual, a paixao. e a visão profética do personagem bíblico, 
'encontracse em Roma na Igreja de "San Pietro in Vincoli" sob o túmulo do Papa 
Julio 11, que desde 1505 tinha incumbido o artista de executar um majestoso Mausoléu 
- composto· de cêrca de 40 ·figuras de Santos, . Profetas e Virtudes. A figura ·atlética 
de Moisés que segura com o braço direito as tábuas do Decá'logo, foi esculpida por 
Miguel Ãngelo em mármore de Carrara entre 1513 e 1516, após a morte do Papa 
.Ju lio 11, sendo concluída em todos os por-menores sómente em 1545, depois de ter 
sido alterado o · grandioso projeto primitivo que deveria transformar a ob-ra do artista 
numa "verdadeira montan~a de mármore". 

,. 

E muito fácil conhecer 
maravilhas como e$ta: , 
VISI-TE A ITALIA 

--------------------~-~-~-:"-A-· -V-~-~-;~--~-~-~-,T-,~-. F-C~-::-M-~-~-~-.~-~!-~-S-E-~-~-6-E-SS-~-~-E-~-~-~-~-~-~-=--------~ 
OE VIAGEN~ OU AOS NOSSOS ESCRITÓRIOS 

COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
COORDENADOR DOS CORPOS ESTÃVEIS: PROF. R AUL LARANJEffiA 

V iolino «Spalla» 
Clemente Capella 

«Concertino» 
João Baptista Poffo 

] .os Violinos 
Nathan Schwartzman 
Antonio F eliz Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecília De Falco Sansigolo 
Vicente Scramuzza 
Emma Klein 
Mig uel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 
Ca etano Domingos Finelli 
Loris Pinheiro 
Jorge Salim Filho 

2.os Violinos 

Antonio Gianelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Ca rlos Del Papa 
Zilda Wo!osker 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Manfredo de Vincenzo 
Mario Tomazoni 
Dera Lobato e Silva 
Guilherme K. N etto 
Loriano Rabachi 

Violas 
Perez Dworecki 
H enry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D 'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco Torre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecília Zwarg 
Frederico Capella 

R ogerio Duprat 
Luiz Va roli 
Lauro Del Claro 
Julius Neuhoff 
Ezio Dal Pino 
Paulo Domingos Taccetti 

Contrabaixos 

Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bianchi 
Artlrur Genizio 
Nikolas Schevtshenkc 
Marco Antonio Brucolli 
Sandor Molnar Junior 

Flautas 

Salvador Cortesi 
Almodovar B'ortolin 

Flautim 

Rosário D . G. Cária 

Oboés 

Walter Bianchi 
S . Ilson Masano 

Corno Inglês 

l<~rancesco Pezzella 

Clarinetas 

Nabor Pires de Camargo 
Leonaldo Righi 
Gil C. Silva 

Clarone 
Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 

José Antonio da Cunha 
George Olivier Toni 
Gus t avo Busch 

Contrafagote 
Abramo Garini 

Trompas 
Silvio Oliani 
Enzo Pedini 

Juliano Garini 
Ronaldo Bologna 

Trompetes 
Dino Pedini 
Jayre Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamed1 

Trombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Pucc1 
Gilberto Gagliardi 

Tuba 
Gasparo Pagliuso 

Harpas 
Eisa Guarnieri 
Leda Guimarães Natal 

Orgão· 
Angelo Camin 

Piano 
Alberto Salles 

Tímpano 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torchia 

Prato e Bombo 
Agostinho D'Onofrio 

Redator Musical 
Judith Cabette 

Arquivo 

Lucia A. M. de Almeida 
Benedito R. de Mattos 

Montagem 
Adelelmo Garabetti 
B'alduino de Andrade 

Encarregado 
Humberto Checchia 

uma casa para sua elegância 

CASA, NAZARIAN 
artigos finos para homens 

av. são j.oão esq . cons. crispiniano 
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PRóXIMOS ES }ÃCULOS 

Dia 10 - às 21 horas 
CONC~RTO DE MtlSICAS DO BARRôCO l\UNEIRO 

ASSOCIAÇÃO DE CANTO CORAL DO 
RIO DE JANEIRO 

ORQUESTRA SINFôNICA ESTADUAL 
Regente : JúLIO MEDAGLIA 

No programa: I gnãcio Perreiras Neves - José Joa
quim Emerico Lôbo de Mesquita - Francisco Gomes 

da Rocha - (Século XVIII) 
Promoção da Secretaria do Govêrno e Reitoria da 

U niversidade de São Paulo 

Dia 11 - 10 horas 
CONCil:RTO MATINAL 

1.a Parte: ORQUESTRA SIFôNICA .l\1UNICIPAL 
Regente: MAESTRO SOUZA LIMA 

2.a Parte: Espetãculo de bailado sob a direção da 
bailarina MARIA PIA FINóCCHIO - Participação 
do 1 .o b a ilarino Mãrio Lopes __, Promoção c.la 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO por 
su a SECRETARJA DE EDUCAÇlÃO E CULTURA 

Dia 11 às 16 horas 
Espetãculo de Bailado Japonês 

Dia 11 às 21 horas 
Espetãculo de Ba.ilado Japonês 
D ireção de Kyo Fujima Kanteru 

Dia 12 - às 21 horas 
CONJUNTO ORQUESTRAL DE MúSICA MEDIE. 

VAL, RENASCENTISTA E BARROCA 
New York - Pró Música 

Emprêsa Viggiani 

Dia 13 - às 21 horas 
Conj unto Osquestral de Música Medieval , Renascen

tista e Barrõca - New York - Pró Música 
Emprêsa Viggiani 

Dia 14 - às 21 horas 
CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA ESTADUAL 
Promoção da Secretaria de Estado dos 

Negócios do Govêrno 

Dia 15 21 horas 
CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
Solista: GILBERTO TINE'.fTI . 
Regente: Mtro. SOUZA LllllA 

Promoção da PREFEITURA DO MUNICíPIO DE 
SÃO PAULO, por sua SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Dia 16 - às 21 horas 
CONJUNTO DE MúSICA ANTIGA 

«Studio der frühen Musik» - Participação de: 
WILLARD COBB (tenor e instrumentista) 

STEELING JONES (Viola de Gamba) 
ANDRÊA VON RAMM (Cantora) 

THOMAS BINKLET (Alaúde e instrumentos de sôpro) 
P1·omoção da Sociedade Pró-A1·te 

Seminãrios de Música 
Instituto Goethe - Munique 

Dia 17 - às 21 horas 
Espetãculo Teatral 

COMPANHIA INGLESA DE COMÊDIA 
Emprêsa Viggiani 

Dia 18 - 10 horas 
CONCi':RTO lUATINAL 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
Promoção da PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO 

PAULO, por sua SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
. CULTURA 

"Quenti·nho e 
bem ·acs:>n.chegado. " I I 

AS FLANELAS E COBERTORES DAS 

CISIS PERNIMBUCRN S 
ESQUENTAM MUITO MAIS 
E CUSTAM MUITO MENOS 




