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ISAAC KARABTCHEVSKY.

Iniciou seus estudos no Museu de Arte aos 17 anos,
com uma bolsa de estudos para a classe de oboé. Foi seu
professor Walter Bianchi. Logo depois é convidado para solar
com a Orquestra Sinfônica Brasileira; foi regente nessa ocasião
o maestro Felix Prohasca, da Sinfonica de Viena.

Recebe mais tarde uma bolsa de estudos na então Es-

cola Livre de Música de S. Paulo, onde inicia s/ estudos de

Regência e Composição com o professor Koellreutter.

Desde então tem dirigido diversos corais e orquestras.
Fundou em Bello Horizonte o já conhecido Madrigal Renascen-
tista, regeu as orquestras sinfônicas de Belo Horizonte, Bahia e

conjunto de câmara em S. Paulo, Rio e P. Alegre.

Atualmente em hachshará, prepara-se tambem para
uma viagem de estudos à Europa, onde permanecerá por um

ano, como detentor da bôlsa de estudos à que fez jus,

Partirá então para Bror-Chail.
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MEGUILAT DVCRÁ

As grandes experiéncias que o povo está vivendo com

a reconstrucáo do País, e as velhas fontes de suas origens his-

tóricas, tem sido a temática do nosso folk-lore israelí.

Meguilat Dvorá, bela página bíblica, relata a opressão

dos filhos de Israel sob Yabin, Rei de Canãan — “pois que os

filhos de Israel haviam tornado a fazer o mal aos olhos de

Deus“; e a seguir, a rebelião das tribus judias contra o opressor.

E à frente da rebelião, Dvóra, mulher de Lapidath, juiz

em Israel.

Três momentos no quatro. Dvorá conclama o povo à

rebelião; a luta contra o inimigo que é totalmente dizimado e

repelido; o canto e a dança da vitória. “Ken iovdu kôl oivecha

Israel“! Assim, ó Israel, pereçam todos os teus inimigos!

 

Rádio Simis

A mais especializada em

Rádio e Televisão

Lad. Porto Geral, 35

Fone: 36-9051 - assistencia tecnica 34-4039    
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Artigos finos para viagem
Artefatos de couro em geral

Cutelaria fina

ש
ARVI

Rua Barão de Itapetininga, 66

Fone: 34-4905 S. Paulo
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EDITORA DROR

Em breve estará à venda o livro

“AMANHECER DE UM ESTADO“

de D. BEN GURION.
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