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f/ CRONICA DE MUSICA 
A Sociedade Radio Record resolveu 

em boa hora continuar os seus Progra
mas Historicos. . Assim, a Musica Mo-

derna teve parte saliente na inadiação j 
de 6.a feira ultima. 

Tendo as~egurado o concurso de ar-

O grande pianista brasileiro - JOAV 
DE SOUZA LIMA 

tistas como o grande pianista .Sou~a Li
ma, o violinista Torquato Amore e a 
cantora srta. Juiieta Perez da Fonseca, 
a Record fez tambcm valer a sua or
questra, sob a direção competente do 
maestro José Torre. 

Do programa constavam: Marcha 
, Festiva de Casdla; Le Roi David, de 

Honegger; tres líricas de Pizzetti; Suite 
Espanhola de Joaquim Nin, para violi-

1
. 

no, e Rhapsody in blue, de Gershwin, 
para piano e jazz-sinfonico. I 

O interesse do programa ~e concen: 
trava nesta rapsodia, que teve como so
lista Sousa Lima. Inutil dizer que a 
compreensão interessante que êle tem 
do espírito da peça, secundad~ por um 
virtuosismo cheio de autoridade, o con-

'i duziu a uma execução esplcndida. 
Porém, mais do que fazer o elog io 

:1 dos executantes quero assinalar aqui a 
l1 significação que tem para nós uma hora I 

de musica como a de sexta-feira passa-
). da. Caldeira FILHO 

I 

Concerto 
RIO. 21 ("Estado'' ) - Aclla-se 

nesta capital o pianista Souza 
Lima, que vetu a convite do dlr~ 
ctor do In stituto Nacional de Mu 
stca. afiln de dar u1n conc3rto de 
Sonatas em collaboração com o 
vlollnlsta lnglez Wllllam Prlmero
se. que faz par te do Quarteto de 
Londres. 
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A Sociedade Radio Record resolveu 
em boa hora continuar os seus Progra
mas Historicos. , Assim, a Musica Mo-

derna teve parte saliente na irradiação I 
de 6,.a feira ultima. 

Tendo as~egurado o concurso de ar
tistas como o grande pian is ta Sousa Li
ma, o violinista Torquato Amore e a 
cantora srta. Julieta Perez da Fonseca 
a Record fez tambem valer a sua or: 
questra, sob a direção competente do 
maestro José Torre. 

Do programa constavam: Marcha I 
' Festiva de Casdla; Le Roi David, de 

Honegger; tres liricas de Pizzetti; Suitej 
Espanhola de Joaquim Nin, para violi
no, e Rhapsody in blue, de Gershwin, I 
para piano e jazz-sinfonico. l 

O interesse do programa se concen~ 
trava nesta rapsodia, que teve como so
lista Sousa Lima. Inutil dizer que a 
compreensão interessante que êle tem 

_do ~spirito da peca, secundada por um 
virtuosismo cheio de autoridade, o con
duziu a uma execução esplcndida. 

Porém, mais do que fazer o elog io 

I 
dos executantes quero assinala r aqui a 

I significação que tem para nós uma ho ra I 
de musica como a de sexta-feira passa- ' 
da . Caldeira 

Concerto \ 
RIO. 21 ("Estado") - Acha-se 

nesta capital o pianista Souza 1 
Lima. que velu a convite do dlre- 1 
ctor do Instituto Nacional de Mu
slca. at!m de dar um conc~rto de 
Sonatas em collaboração com o 
violinista lnglez Wllllam Prlmero
se. que faz parte do Quarteto de 
Londres. 
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