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Concerto em beneficio das obras 
· da egreja do Rosario desta ci- s 

dade, no "Palqée Theatre! · Q 
No dia 7 de Dezembro pro

~imo, ás 8 e meia da noite, 
no "Palace The.:ltpe, cedido q 
desinteressadamente pelo seu ( 
proprietario, o nosso distin- 1\ 
,cto contel'l'nnco João Vas- v 
~oncellcR, se e:ffectnará um·· · 
,Certamen ·musical offerecido s 
ao povo de Atibaia pelo ge- g 
nial pianista o jovem sr. 
iJo~<? üe f?o1,1?i~ Lima, _que 
apenas cci1ta 16 anncs ele s~ 
idade. A convite do mesmo .A 
prestarão ó seu concurse os s 
~rs, Antonio de bouza Lima 
a Carlos Vasques, de São h 
Paulo e Professor J u vencio s~ 
}l1onseca, desta . cidade. Pu-. (\( 

blicamos a seguir: o program- s< 
ma e o nome das pessoas a~ 
daqui convidadas pelo Rvm. d: 
Vigario a concorrerem com 

1 .. 
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PROGRAMA 
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.. "ARTE NÃO É TÉCNICA, NÃO : 
iii 

: É RIMA ; NÃO É O COMPASSO, NEM ~ 
A MEDIDA. ~ 

: ARTE É GRAÇA, É HARMONIA, i 
.. É ESPLENDOR, É MOVIMENTO AS- : 

: CENCIONAL DAS ALMAS, É VIBRA- : 

"' ÇÃO DE SENTIMENTOS, É, NUMA • 
"' .. PALAVRA, A PROPRIA NATUREZA, A !! 
§ 

"' VIDA MESMA EM SEUS IMPENE- .. 

i TRAVEIS MISTERIOS, EM SUAS ES- : 

"' PLÉNDIDAS E MARAVILHOSAS .. 
~ 
.. EXPRESSÕES". : 
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~~ l.a PARTE 

SONATA APPASSIONATA 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro non troppo, Presto 

2.a PARTE 

BALLADA EM SOL MENOR 
MAZURKA 
ESTUDO 
GRANDE VALSA 

3.a PARTE 

Beethoven 

Chopin 

VALSA ELEGANTE I F. Mígnone li 
MICROBINHO (dança (Gravados em disco Odéon 

brasileira) N. 3177 > 

~Al~Atl THIATRI 
l1TIBlUll 

RÉVE d'AMOUR { 
12.a RHAPSODIA Liszt 

~~~~~~~~~;~ 

Promo11 ido pe lo Re11mo. Sr. Conego 

~UlJ'tttnllfi,õhl,!l e organizado pelo Sr. 
~.oíi.o bt S.ou3a ~hna com o 11alioso 

concurso dos Srs. Frof. ~UlJ'.ená.o jlf.on
aeca, ~nt.oni.o h.e S.oU3lt ~ima e 

®arl.oa ~aa.qu.ea. 

• 

1 de sympatpia estimando-o.! bellissima composição para 
Não podemos tambem es- aferir o seu yalor de artista. 

quece~· o. valiosiss.imo curso A execuç.ão do nosso joven I 
dos d1stmctos artistas Anto· João de Souza Lima foi 
nio de Souza Lima, Carlos impeccavel. Quem ciuviu o 1 

--===~~~~~~~==~ ~asques e ProfeEsor J uveD- ,Prelud·i.o d•. Hrieg, a P~l.stm·a.l l 
cw .~onseca, que tanto nos de Scarlatti e o Cappricio do 
dehc1aram na execução dos mesmo auctor, a Polonaise 
numer~s do prog.r~mma con- em lá ll}.aior de C'hopin, a 
fiados a sua penc1a. BarcarolJa de H. Oswald, de 

-O concerto do dia 7 de Dezembro 
corrente, em baneficio da Egreja 
do Rosario de Atibaia. 

Foi urna verJadeira festa P.arabens, pois, ás distin- real difficuldade e tão natu· 
de arte. Sentimos urna doee ctas Cvmmissões executivas ra.lmente interpretadas, não 
violencia dos nosso:s senti- do beneficio, pelo brilho e pôde achar qualificativos pa· 
t;nentos qu0 nos impõem, an- completo successo da sua ra o genial pianista que 
tes de tudo, gravar nestas reaEsação. Como signal de taL to nos· aecendeu no peito 
linhas as expressões do nos- reeonheci nento declaearr1os o santo orgulho de contar 
so maior agradecimento aos aqui estarmos confortaGl.os um patricia fal1ado para os 
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1 

1 Pf\RTE 

l.º - P. TSCHAIKOWSKY-Romance (violino piano 

e violoncello). - snrs. Rnfonio e Doão 

de Souza hima e Garlos Dasques. 

2.º E. GRIEG - Preludio. 

3.º - D. SCARLATTI - a) Pastoml. 

b) Gappriccio. 

snr. Sou3a hima. 

4.º -- R. SCHUMANN -·- Reverie ( Violoncello). 

snr. Carlos Dasques. 

15." -- CHOPIN - a) Jfazurka. 

b) Valsa 

e) Polonaise ern lá maior. 

snr. Sou3a hima. 

li PliRTE 

1.º - SOUZA LIMA - Reverie (violino piano e 
v·ioloncello). _:_ snrs. Rnfonio e Doão 
de S. hima e Garfos Dasques. 

2.º -- VIEUXTEMPS - Regrets (Violino). 
snr. Rntonio de Sou3a hima. 

3.° - a) CHAMINADE - Lolita. 

b) TH. LACK - Pendant la Valse. 

snr. Souza hima. 

4.º ·-·- CH. M. wrnon. - Introduction et Rondo 

(Clarineta e piano) llforceau de Con

cours du Conservatoire de Paris. ·

Prof. Duoeneio Fonseca. 

5.° íl) H. osw ALD - Barcarolla. 

h) A. CANTÚ - Soldatini. 

e) A. NEPOMUCENO - Galhofeira. 

snr. Souza hima. 

-------~= Z,.====~------\ 
·----( Os acompanhamentos serão feitos pelo Snr. SOUZA LIMA ~.-------




