
A DE MUSICA 
derna teve parte saliente na ina<l.iaçãoj 
de 6.a feira ultima. 

Tendo as,egurado o concurso de ar
tistas como o grande pianista .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 
' Festiva de Casdla; Le Roi David, de 

Honegger; tres liricas 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, secundadl_l por um 
virtuosismo cheio de aut01·idaúe, o con
duziu a uma execução esplendida. 1 

Porém, mais do que fazer o elogio 
I dos executantes quero assinalar aqui a 
I significação que tem para nós uma hon1 l 

de musica como a de sexta-feira passa
da. Caldeira FIL~O 

Concerto I 
RIO 21 ("Estado") - Acha-se 

nesta · capital o pianista Souza 1 
Lima. q u e velu a convite do dlre- I 
ctor do I nstituto Nacional de Mu
slca. afim d" dar um _conczrto de 
Sonatas em collaboraçao com o 
violinista lnglez Willlam Prlmero
se. que faz parte do Quarteto de 
Londres. 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE MUSICA 
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 

QUARTA- FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 193 2 

ÁS 2 1 HORAS 

X2 CONCERTO 
DA SÉRIE OFICIAL 

RECITAL DE SONATAS 
PARA 

VIOLA E PIANO E VIOLINO E PIANO 

WILLIAM PRIMROSE 
(DO QUARTETO DE LONDRES) 

E 

JOÃO DE SOUZA LIMA 
• 
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J. S. BACH 

PROGRAMA 

I PARTE 

Sonata em sol menor para' viola e piano. 

Adagio 

Allegro ma non tanto 

Andante 

Allegro Moderato 

11 PARTE 

L. VAN BEETHOVEN Sonata n.o 8 em sol maior para violino e piano. 

CESAR FRANCK 

Allegro assai 

Tempo di menuetto (ma molto moderato e grazioso) 

Allegro vivace 

· IJI PARTE 

Sonata em lá maior para violino e piano. 

Allegro ben moderato 

Allegro 

Recitativo Fantasia 

Allegretto poco mosso. 
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"Arte Moderna" - Te!. 2-8487 
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