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o Recital de Piano do composI
tor Ernesto Nazarefh 

De pasagem por esta cida. 
de para o rio, via Montevi· 
déo, dará um recital de pia· 
no, hoje, ás 22 horas, no Sa
lão Nobre da Prefeitura, o 
conhecido compositor patri· 
cio Ernesto Nazai'eth. 

A imprensa tona do paiz, 
notadamente a do Rio, S. 
Paulo e Porto Alegre, em 
longas cronicas artisticas elo· 
giam sem rebouços o grande 
nome do compositor patricio 
Ernesto N aZllretn. 

O ~Esta io do Rio Granue», 
do insigne compositor, quando 
de sua estadia em Porto Ala· 
gre, diz o seguin te: 

«O desideratum a que se 
propõe o grande musicista 
brasileiro Ernesto Nazareth, 
foi coroado de exito. O seu 
recital de ontem na sala Be
thoven, no genero o primei
ro que assistimos, consistiu 
sómente de musica nossa, 
da autoria do concertista, Té. 
cnica seg.ura a par de uma 
verdadeira "alma de artista, o 
sr. Nazareth revelou ao pu
blico gaucho do que é capaz 
8 musica indigena. 

Com referencia á arte na· 
cional podemos quasi alirmar 
que é quasi nada cOphecida 
na para Sul do Brasi1 r não 
sendo surpresa para o cen' 
tro e para o Norte o que ela 
de bom tem produzido. Por 
isso a ideia do sr. Nazareth 
revelando aos pampas a sua 
grande alma, merece, não só 
dos amantes da musica lina, 
como de todos os bons brasi
ieiros; o mais decidido apoio. 
O programa estava dividido 
em tres partes, peças de es· 
tilo, valSas e tangos. Da pri-

11161fB parte nãu é possivel 
destacar 66ta ou aquela, pois 
BP nu& deu "Exta"e» um ro o 
WtuU~C t)clic?dissimo, execu· 
tou atãJt.Palmente c.erolon&
sa», onde exibiu as cintilações 
de seu talento de escól. 

Da segunda parte constitu
ída de vaIs s, genero de mu
sica que f('velu as sutilezus 
da <tlma de qupm fiS COpÕf', 
destacart'moN «PaR. arOR t m 
Festa--. 

A tercei I'a parte conotou 
do TangoR hr.1f:lilC' i rOR, pagi' 
nas tipicas, ondo o recitalistn 
traduz de uma maneira admi
ravel a sua prodigiosa quali
dade de compositor 

C bôa, sendo os nume' 
cutado em um I!lsg

de cáuda «Es' 
senfelder». '" " 


