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Se você está pensando em adquirir 
casa, palacete ou apartamento, vá di
reto' a Clineu Rocha. Lá você encon
tra sempre mais de 5 mil ofertas de 1 

imóveis. Entre elas, uma exatamente 
como você deseja, no bairro em que 
você pretende morar, nas condições 
em que você gostaria de pagar. Clineu 
Rocha seleciona os imóveis que ven
de. E tem um,' corpo de vendedores 
altamente especializado (e motoriza., 
do) para atendê-lo atenciosamente. 
Vá direto. a Clineu Rocha. Os escri
tórios (sede própria) ficam na Avenida 
Angél_ica, ln.o 2424, a uma quadra da 
Avenida Paulista. · Ou então telefone 
para 52-0976,. • ou 52-7662 Clineu 
Rocha mandará l:llguém ir buscá-lo 
em sua '!esidência. Em Clineu R(!)pha 
a cas.a e sua. , 

E S' C R I T OR I O IM O BILIA R I 0 

CLINEU ROCHA S.A. 
AVENIDA ANGÉLICA N . 0 2424 
Creci 679 
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·cASA NAZ~RIAN 

para presentes 

últimas novidades 

I • 
A v. São João - Esquina Cpns. Crispini~no 



SOCIEDADE PAULISTA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A. 

classe que identifica bom-gôsto 
Visite as lojas especializadas em prataria e 
conheça as finíssimas peças WOLFF: talheres 
e bai xelas de prata da mais alta qualidade. 

WOLFFIN ., 
P. S. e para manter seus objetos de 

prata sem pre como novos, apl ique 
W olffin, que conserva o brilho da 
prata por meses e meses. 

LOJA t CONJ. 7t FONE.: 32-t167 

Maestro S O U Z A L I M A 

O nome de Souza Lima dispensa comen
tários nos maiores centros musicais do 
murido. 

Grande incentivador da música no Brasil, 
vem demonstrando semp11e real interêsse 
pelo movimento artístico nacional, apre
sentando obras de nossos compositores em 
primeira audição não só no Brasil, mas no 
exterior e também escrevendo páginas de 
grande valor com t emas e ritmos brasilei
ros. Assim é que apresentou em primeira 
audição, como pianista, os concertos para 
piano e orquestra de Camargo Guarnieri 
(n.6 1) , Villa-Lobos (n.o 2), Mignone 
( 4 ·f antasias ) e muitos outros. Em con
certos sinfônicos, também em primeira 
audição de n ossos compositores, regeu: 
«Festas das Igrejas», de Mignone, «Ab&

tura Concertante» de Camargo Guarnieri, 
«Sumae Pater Patrium», de Villa-Lobo.s, 
etc.' 

Como compositor sua bagagem musical 

1966 

é considerável, com obras para piar.o solo, 
canto, coral, violino, conjunto de Câmara, 
orquestra, coros, bailados, etc.. Vem ·de 
concluir recentemente uma ópera e u;m 
concerto para piano e orquestra. Com seu 
poema sinfônico «Ü Rei Mameluco», 
para grande orquestra, obteve o primeiro 
prêmio em Concurso organizado pelo De
partamento Municipal de Cultura de 'São 
Paulo. Com o «Poema das Américas» obte
ve a l.a menção honrosa no Concurso 
Sinfônico organizado nos Estados Unidos, 
concurso êsse que reuniu 400 composito
res das Américas. Escreveu, por solicita
ção da Comissão do IV Centenário, o bai
lado «Fantasia Brasileira». 

Em missão artística percorreu tôda a 
Europa, norte da África, América do Sul 
e o Brasil de Norte a Sul. Só em S.Paulo 
tocou em 55 cidades do Interior, sendo as
sim, com Villa-Lobos, o desbravador ar
tístico do Interior de São Paulo. 

.Ji:l:)TADOS UNIDOS- EUROPA (NA IDA OU VOLTA) VOLTA 
VIA NEW YORK 

AO MUNDO - COPA DO MUNDO - E DIVERSAS OUTRAS 

.P.li:ÇA O FOLHETO AO SEU AGENTE DE VIAGENS 

UU A PAN AMERICAN - RUA SÃO LUIZ, 29 - F. 36-0191 
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UM ASSENTO OCUPADO 

Para nós um passageiro não representa simplesmente um assento ocupado 
É muito mais que Isso 
É a verdadeira razão da nossa existência i 
E é sôbre êle que esta baseada toda nossa ativ idade · · -'~ 
Nosso objet(vo_ é propordonar ' à V. Sa. no'ssa tradicional gentileza e cortesia em 
qualquer momento e em qualquer lugar.• 

• Em nossas agências V. Sa. p_odera. obter qJ,Jaiqu_er .ínforl]'lõ.·i' :· 
çao que necessite da cidade onde queira desembarcar. 

, , 

SUELI C•E ~TIMA BISPO 

Suelí de Fátima Bispo nasceu em São 
P 1ijulo e coiit'a- "âtüalm-eilte · apenàs doze 
anos de idade. 

Iniciou seus estudos de piano muito 
criança no Conservatório Musical Oswaldo 
CruZ, na blas;Se da! professôra Fausta Ser
maril'l;i. 

Nessa época acompanh G'u o «Conjunto, ' 
de i ~iautas» do próprio conservatório e c'om 
êle se apresentou várias vêze :'; participou 
de. !muitos programas de televisão tendo 
obtído várias menções honrosas e o t ro
féu «ÜS menores da Sem ana», em 1962. 

Nêsse mesm o ano, tomando parte no lll 
Cdncurro Infanto Juvenil de Piano organi.
zado pelo casal Arruda L eme, cons·eguiu" · 
brilhantem ente o l.o lug:ar, m edalha de 
ouro e ainda os prêmios ~eciais de inte'r
pretação: «Souza Lima» e «Villa -Lobos», 
adjúntos ao Concurso. 

b ;esde 1963 estuda sob a orienta ção do 
:Mkestro So'Uza Lima. 
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PIANOFATURA(j}PAULISTA S.A. 

Rua 7 de Abril, 97 · 3.0 ·andar 
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~HOJE~ 
na 

ão Paulo, 15 de Maio de 1966 - às 10 horas 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Educação: e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 
ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 
SUELI DE FÁTIMA BISPO 

Regente: 

Maestro S ·O U Z A L I M A 

PROGRAMA 

l.a Parte 

Pugnáni ~ IKreisler -Souza Lima o o o o o o o o PRELúDIO e ALLEGRO em mi menor 

Zóltan :Kodaly o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o SUíTE «HARY JÃNÜS» 
- Começa a lenda 
- Relógio musica l vienense 
-Canção 
- A batalha e derrota de Napoleão 
- Intermezzo 
- Entrada do Imperador e sua 

Côrte 

Emmanuel Chabrier ESPANHA (Rapsódia) 

2oa Parte 

Ludwig van Beethoven o o o o o .. o o o o o o o o o o o o o o o CONCÊRTO Noo 2 - Op. 19 -- em 
Si bemol Maior - para piano e -orquestra 

Allegro con brio 
- Adagio 
- Rondó - Allegro molto 

Solista: 
SUELI DE FÁTIMA BISPO 

Regente: 
Maestro S O U Z A L I M A 

~ ' . - -.. 
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FAQUEIROS : AÇ·O I N O X 
FAQUEIROS : PRATA 1 O O 

BAIXELAS E PRESENTES 
A . .,enda. na.s casas do ramo que 

exigem QUALIDADE 
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ii bravíssirn~ 
~ 
~ 
/ Um r~friger~dor de funcionamento allegro 

molto}lpasslonato. De durabilidade ostinata. 
D~. pr,eco moderato. De beleza vivace. 

, V .. :o. ~.ncontra com 244, 288 ou 351 litros de 
capacidade. Em todos, degêlo automático, 
pedal para abm a porta, e os rolêtes 
de~llzantes qu~ dispensam 9 uso de carrinhos. 
[)a1 a sat1sfaçao que sentimos ao dizer · 
bravo, bravíssimo ... 

g e I o ma tI C. ouro 

PERFEITO PARA DURAR 

.I 

J 
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AQU;ARE LAlii 
l I . 

Stereofoni9 'c/ Personalidade Sono ·a 

Harm,~ bn io sas Linhas Estéticas 
; I I I 

1 A venda nas boas casas do rarn1o 
lmportante: iAssisl. técn ica exclusiva do fabric~(lte 

I I • "I 

T.A T·;~ R K,. A & ó'a 
Rua Fa 814 (Lapil) ~ Jel. ·65-::;'8(2 

REFERÊNCIAS AO PROGRAM'A 

·: \. r 
_.:~RELúDIO E ALLEGRO em mi meno·r 

--! 'Caetano , Pugna.ni nasceu a 27 de no
\ieinbro de l73l e morr((ui a l5 de Junho 
de· '1789." Violillista, estu~ou com Corelli e 
Tartini Foi famoso prt~eiro~'vioilino em 
Zardenha, Paris e Londres . Em 1770 fL 
xou residência ·em Turim, ' sua cidade na
ta ; 

1 

Sua celebridade é devida às composi
çÕes para seu instrumento . . Suas melo
dias delicicsas e origi~ai:::· , têm intima
mente o sentido do estilo próprio do ins-
tru:lnento. 1 • d; magnífico «Prelúdio e Allegro em mi 
mH1or» que é conhecido como obra 
s:ua( fÔi, segundo C. Ho1weller, «Composto 
por, Fritz Kreisler que o editqu e, aparen
temente por razões comerÇiais, como uma 
à.da:ptação de uma obra' de Pugnani». 

ds l.os -violinos-executam, em uníssono, 
a par te do sólo. E ' esta uma das grande,s 
páginas vi!al).I,ístic~s, de difícil inte~reta
ção, hoj e fl.presentada .epl arranjo orques
tral de SOUZA· LIMA. 

f' 
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'\cÃRRlNHOs P/ BEB~S E G MEOS 7 , 
\MAIS DE 50 MODELOS E -' 

\CORES DIFERENTES, DAS / 
I.\ FAMOSAS MARCAS:/

~CONDOR- BURIGOTI9" ~ @ \ ZEUS - ~ER~;, 

. 
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SUíTE <i HÃRY JÃNOS» Z6ltari Ko'-
dal'y nasceu. ~a , Hungb~ em 18f:.\2. Sofreu 
as influências de Êràhins, depois de D~
bussy, torna.ndo~s·e 'enfim, uth compositor 
exclusivamente nacional, aproveitando 
como tema& a música popular. de sua 
terra. . , . ,, 1 

A Suítte l<<Háry JánOS» foi escrita em 
1927, extdídá. da ópera do m esmo· nome. 
Refere-se à história ' de uma figura nacir
nal de tl'adição húrgara .. Háry J ário~ é, 
para o c~mpohês húngaro, uma figura tão 
viva, tão jr~al quant<;> alguns dos seus mai\> 
queridos he~ójs. Os \característicos que lhe 
são atribuitlos· são pcmposo e inteiramen
te fúteis, . lúi trendo jem seu contôrruo um 
certo siclb'dli~mo h.umano. Aquí aparece 
o espírito ay nture\ro que se projeta n;;~. 
descrição ·· dêsse personagem exageraQ.Q 
'Êle diz que os outros não se atrevem · ~ 
pensar e,. na fantasia da • sua história, inc 
troduz humor e sentimento ao. lado do 
exagêro. v~iaoso . , ~'- ; 

A ·suíTE ORQUESTRAL ___.::: De acôr<ip 

.-. : ; '~" 
...... :! 

I 

... roupas á e cama, mesa e banho,- :; 
lingerie, enxovais p/ noivas .e óebês, 

. , I r' i 

EM SÃO PAULO: RUA 24 DE MAIO, 224 
EM SANTOS: R9A RIAÇI:JUELO, ~9 
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UMA PEÇA EM 4 CORTES iô:ste é. o fim da pe
ça. Sawaya-Pexton 
é o tecido Com 
fio de mohair inglés, 
polrester, ou seda 
natural. seja tropical 
brilhante. a lpaca, 
mohairgal, terseda, 
cambraia de terse 
da. ou shantung de 
seda pura (tudo isto 
também em córes 
femininas), preen
chem sempre as exi
gências do mais alt.; 
padrão. 

O homem de negocies. 
preci sa estar sempre 
bem vestido. A qua l
quer instante vai ser 
realizada mais uma re
união importante. E seu 
terno nunca pode es tar 
amarrotado. Precisa 
cair bem, ter um bri lho 
"inglés". E sempre com 
·a "qualidade igua l a 
melhor do mundo . 

O jovem va i sa ir com sua 
eleita. Quer impre ss iona 
la. Quer deixar claro sua 
elegancia. O seu terno pre
cisa es tar impecãvel. Co
mo é verão, deve ser leve, 
macio, ag radãve l. 

É uma mulher da alta so
ciedade brasi leira, ele
gan tiss ima. Apresenta-se 
sempre impecâve l. E sabe 
que jâ possu imos tecidos 
de categoria internacional. 
preferidos pe los melhores 
costureiros. "Aquéle" teci
do que marca sua presen
ça em tódas as reunióes. 

" . SAWAYA, PEXT S.A. . ~-
qualrdade rgua l a melhor do rn u~do . o/tái:> ' 

com uma superstição húngara, se uma 
afirmação é seguida por um espirro dado 
por qualquer ouvinte; fica confirmada a 
verdade dessa afirmação. E o f a to é que, 
por m.a.is ativa que seja a imaginaçã:o de 
Há~Y János, sempre aparece alguém entre 
os seus ouvintes que trás· a confirmação 
das suas história s, com O' ne~zssário espirro. 

PRELúDIO: COMEÇA A LENDA- A 
suíte começa com um prologado e cordial 
espirro orquestral e Házy fic 2. certo da 
confiança da seu auditório. 

Começa sua história com cuidado ... 
Baixinho no princípio e depois, arra~.tado 
pelo fogo da sua própria imaginação, ex
plode em extravagâncias que são maravi
lhosamente retratadas pela orquestra. 

RELóGO MUSICAL VIENENSE 
Nêste movim ento· o camP'Jn ês húngaro está 
diante do famoso Relógio Musical do Pá· 
Iácio Imperia l dEl Viena. Está fascinado, 
encantado pelos m ovimentos das p t>qu enas 
figuras de soldados que aparecem e ilesa· 
parecem com a rotaçã:a da máquina. 

lNTERMEZZO - Êste movimento, que 
não t em significado em rela,ção à peça, vi. 

SALTOS 
4Y, - 5Y, 
6Y, 

SANDÁLIAS 
Grande var iedade em couros e 
modêlos, nas côres da moda 

e~ ~.~.~~~!,~~ 
Avenida Rangei Pestana, 1.531 

bra com a pulsação do idioma húngaro . 
Apenas são perceptíveis as figuras rítmL 
cas peculiares, definidas, ouvindo-se• a no
ta do címbalo, instrumento nacional hún
garo. As mudanças de ritmo têm sequên· 
cia e é apresentado um sólo de trompa. 
As cordas desenvolvem e.ssa melodia que 
continúa em progressões menores descen
dentes, tipicamente húngaras. 

ENTRADA DO IMPERADOR E DE 
SUA CóRTE - Nesta parte Háry retra
ta a g lória do Palácio Imperial de Viena, 
a pompa e o. cerimônia que acompanha a 
entrada do Imperador. O triunfo militar! 
O br ilh:o da realeza. . . Não a realidade 
propriamente dita, mas o sonho dês•se sim
ples camponês húngaro. O fato de não se· 
rem exatas 2.s suas h '.stór;a'3 não diminue 
o seu interêsse. 

ESPANHA - (RaJpsód(a) - Chabrier, 
compositor francês do Século XIX, via
janC::a pela Espanha na primavera de 1883 
recolheu temas popular·es dàquele país, e, 
de volta à Paris, valeu se deEs::ts suas ano
tações para escrever esta rapsódia que o 
tornou famoso. E' uma fantasia de cons-

VAIXELAS tracaean·3J1· 
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Con noi 
vi _sentit~ giá 

tn ltalta · 

-C 

~-· ., 

''Conosco é como se estivessem 
já na Italia" ... é o que acontece 

, estando num àvião da Alitalia, -
E aquela sensação de prazer de 

comodidade ... de gôsto de viver. Ao 
deixar o nosso DC-8-f.et o passageiro 

já tem idéia da~ satisfações que 
O aguardam na Italia. Viajar Alitalia, 

no mundo inteiro, é uma questão 
de preferência, algo q~e vale 

a pena experimentar. Três milhões 
de passageiros· fizeram esta 

e_xp
1
eriência em 1~65. Gostaram. 

! 

FLôRES 

Para todas as ocasiões, presenteie 

seus amigos c/ FLÕRES o presente 

sempre recebido com ag-rado 

Rinaldi Flôres 

PRAÇA DA REPúBLICA N." 176 

truÇão Evre, cujos · ritmos. espanhóis ~<J-
ram de fato conservados por seu c6:rr-p·osi- 1 j · 
tor , emprestandü à esta dbra 1 uma fisiono. 
mia. característica . Somente uma das m~· 
lodias - um motivo anunciado pelos · ·o~· 
bones - foi realm,ente criado por dnal:írier. 

Duas danças nacionais espanholas res. 
sartám com proeminência: a ,,:jota» e a 
«malaguefia». 

- I • CONCERTO N.o 2 - o,p. 19 - para 
piano e orqL.· ~.stra - Segundo c\.bcla.rações .1 

do próprio B'eethoven, o «Concêrto· em Si 
bemol Mai·Jr » foi o primeiro concêrto para 
piano e orq'ue tra . que escreveú. ·Con
cluído do início do ano de 1795, foi exe
cutado pe a ' primeira vez em. Viena, a 29 
de ·março do mesmo ano e editado em ' 
1801, alguns mêses após o Concêrto em 
dó Mai-or, op. 15, o qual, na realidade, é 
a · segundo concêrto para piand de Bee· 
thdven. 

PRESENTES EXCLUSIVOS 
MóVEIS AVULSOS 

ABAJOURS 

DECORAÇÕES EM GERAL 
RUA AURORA 886 

(Atrás do Cine República) 
Fone: 35-8681 

• 
RUA AUGUSTA, 1524 - (Galeria) 

Fone: 31-6143 

A p9sterior publicação, no entanto, d~}l" 
lhe uma 'diferente c:Jlocação na o:r:fl~m. nu· 
mérica dos concêrtos. ' 

Com::> o Concêrto em d.ó Ma,ior (op. 15). 
apresenta, em seus três · ~Q'vimentos, 'o 

. memo plano de construção IJ.O que se re· 
fere às . alternativas . dos «tu.tti» e solos, 
tem, como 1 aos processos de 'd-esenvolvi-

. menta. 1 · I 

· Querend-o romper com o hábito) da épo-
. Ctf, em. que a cadência final do ,primeiro 

movimento deveria ser impr~'{isada pelo 
executante, E'e~thoven escreveu três ca
dências para! êste ' concerto: Interessante, 

. pol'éml é ob.servarlse o quanto a 'cadênCia 
e~colhida, dentre as demais, diferencia ·.da 

, obr:a, a qual 
1
está ligada parec~do ter ·si

do escrita 1 mjtlito mais ta~de, pois, _n o seu 
decorrer, 1 apresenta, idênticas caracterís· 

. ticas das obras mais avançadas' do mestre. 
Comentários- de 

'JUDITH , CABETTT . 
Redator-Musicâl da o. ·s. "M. 

DI.ÁRIOS E EMISSORAS ASS·O,CIADAS 

A PUBLICITÁRIA 

E INFO,RMAT'IVIA. D.A AM'ÉRIC.A LATINA 
--· 



COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

COORDENADOR DOS CORPOS ESTÃVEIS: PROl<'. RAUL LARANJEIRA 

Violino «Spalla» 

Clemente Capella 

Violino <<Concertino» 

João Baptista Poffo 

l.os Violinos 

Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
Oswaldo José Sbarro 
Jorge Salim Filh 
Emma Klein 
Alexander Ramirez 
Eva Voros 
Jos·é Giammarusti 
Vicente Scramuzza 
Cecil ia De Falco Sans igolo 
Miguel Catacciolo 

2.os Violinos 

Antonio Gianelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Mário Tomazoni 
Guilherme K. Netto 
Najla Maluf Schaun 
Carlos Del Papa 
Dora Lobato e Silvá. 
Geraldo Liserre 
Manfredo De Vincenzo 
Zi!da Wolosker 

Violas 

Perez Dworecki 
Bela Mori 
Henry Mulle1 
Francisco Torre 
Helio Batini 
José D'Nunzio 

Violoncelos 

Cecília Zwarg 
Frederico Capella 
Ezio Dal Pino 
Cecilia Lombard1 
L a uro Del Claro 
Julius Neuhoff 
Luiz Varoli 

TEATRO MUNICIPAL 
em revista 

Contrabaixos 

Alexandre Morein. 
Alfredo Corazza 
Marco Antonio Brucolli 
Nikolas Schevtschenko 
Guido Bianchi 

Flautas 

Salvador Cortesi 
Almodovar Bortolin 

Flautim 

Rosário D. c ." de Cária 

Oboés 

Walter Bianch1 
Salvador Ilson Masano 

Corno Inglês 

Francesco Pezzella 

Clarinetas 

Nabor Pires de Camargt 
·Leonardo Righi 
Gil C. Silva 

Clarone 

Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 

George Olivier Toni 
Gustavo Busch 

Contrafagote 

Abramo Garini 

Trompas 

Sílvio Oliani 
Enzo Pedini 
Ronaldo Bologna 
Francisco Celano 

Editor 

Trompetes 

Dino Pedini 
Jayro Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamed, 

Trombones 

Giacinto Pucc1 
Gilberto Gagliardt 
Francisco Serra Rocasaln 

Tuba _ 

Gasparo Pagliuso 

Harpas 

Eisa Guarnier, 

Lêda Guimarães Natai 

Orgão 
Angelo Camin 

Piano 
Alberto Salles 

Tímpanos 
Ernesto De Lucc:o. 

Acessórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torchia 
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É um prazer. I I 

usar vestidos feitos com os maravilho-

sos tecidos de supenor qualidade das 

casas PER a s 
ONDE TODOS COMPRAM 




