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Ven. do Concurso Anterior

O Sr. Abrão José Sehva-
rtz. poderá passar em nos-
sa sede, domingo pela ma —
nha para receber o seu pre
mio.
  

prabaliho)

NOS") ENDEREÇO

Ruabldadoel 299
alas .



 

 

SEBEIPATEINS

NOT5 ARIO
POLAT
a

AS EEGOCIAÇÕES DE ERTA
O Sr. Nochun Goliman, pres

sidente da conferência. sobre
Reclamações מסובבב judias
contra ileranha e Co rezi-

dente do Executivo da 007% -
cla Judaica, declaron em una
reunião do Conitá Pálitico day
Conferéncia en iondrss ques
2
JA nio há duvidas que o suord:
com Israel eubrir= merazioricg
em valor 6815de
Dolares",

Acrescentou quea comic
rónela obterá tambén ua in
portánciaconsideravel em di,
iheiro, alndoque não seta
100% satisfatória Já bôas
razões em se crer qrese de

gará en breve a un tecówdo ra
Conferénciz de Pala.
A UNRWA TERMIYA SET +
TRABALHO El: ISRATL, 7
A Agência. de Xjuca e 0 >

bras da Onu, (WENA) ternmi-
nou suas: 0171080006 gm Israeli

Cerdas: de 20.U00 nabitan=
tes isreelitas(arabes e ju-
deus) que receberam ajuda dm
Lsência, sôb forma demações |

deixeram por con]elinentarcas

9

+

 

VOOé GERAL
ISRAEL

seguinte de serem conside

rados fefugiados, Quando a

Agência iniciou suas ativi
dades, havia no paíz apro=

ximedamente 50.000, mas m
malorik Jé se integrou na
economia necional,

Mesmo quando recebism te
jtdr dm UNRA, os refuciz-
dos pañostinétipos em Isram
el gobumeficiarem con to-
des os serviços publicos
normais de igualdades comos
outros habitantes. Os diver
scs ministérios concernen—

. 8 estão averiguando átual |
mente 6 quando nescessita
rem essas_pessóas destos sor
viços, egórm que Já não rece
ben a ajuda da UNENA À -

O 0 Govárao היס &sua
profunda fratidao pelo traba -
ho Humanitário da UNRWA em

Israel,
ISRAEL SE QUETXA DY INTER

FERESGIA: JORDANA. 7
Un porta+vóx dal Expreito

Israelita, arimgiou que Is-

rael apresentott & Comissão
Nixta-de Armistâgio, mm 
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SEBIFATEINU

qRelx», acusandoa Jordantm
de tentar interferir com og
negócios internos de Israel,
& queiza go refere a ma sa
vortóndia de 2 oficizês da
lentfo frebe, á un grupo de
israclis «¿ue trabelhavan nm
demarenção de fronteiroso

Israel InfMOT €à Conis-

seño liixtea de Armistiedo, e-
cerea de sua intensto de om
tinuer na demarcaqio 2

ficlcis da LogiaOy

rem que não pri recebido
instruções sôbre o assunto,
a que respondeu um oficial
1820011, 00 que não resces-
siteva de uma permissão da
logiao paa tribalher em te
ritório isrmeli,

Pouco depois, um Cos oflei
seis da Jegi£o regressou e dls
Ee quo bavia 20000100 or -
dens de ho interferir mo
trabalho,

& LEI DO PEIROLEO

Kos ser epresentada a lel
do petrolco na Knceset,
Snr. Lovi Eshkol, Ministro
das Finanças, declavons "ne
cetenos ofertas interegsan-
tês do vários paízes, imda
cando algunes deles mf asocl

ação cof capital Judeu,
O Sr. Eghkol solicitou

go Parlamento que tomassem
medidas urgentes para que a

4 pudosso ger promulgada
Entes do verão.  

Todo o Parlamento este-
vo de acórdo em que quais-
quer fonte de petrolco que
so schem em territorio 4
rael4ta, pertençam so Es
tado. Todos nfirmaran dad
ideml seria que o éstido ras
mo pudesgo plore-lo, mais
elguns echerem que deverso-

ia induzir companhia extram
gelra = inverter fundos em
Israel, porque o Estado Ber
dispõe. 69 meios nesetasã-
rior para explorae-1o,

Tocos os partidos da di
reitia tiveram essa opi-
niãão Os Partidos da esquer
da ergunentaram que o tra-

bmlho poderim sor feito pr
ums compenhia Hacionnal Ju
dale!

O Dr. Moshe Snó' (Mapem)
mítiu, que dever=se-1+

itir a ânversão de um
ital patriótico Judmico
Extrenseiro, mas que as

las petrálifores e
cionais deveriem sir
e £ilegon que a U-

niño Soviética fornocerá 0
ntoו nescessá“rio pá

inttelagÍo sem conso=
5 del hases,

Gr. David Bacohen, põé
em ri:diculo a susestío con=
cornento & Russia, e disso,
que e» Unido Soviétiam, tiro
declarado! explisaitamentem
Com. Econ. E Finan, cem Paris  
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tão podia oferecer nada se- |
nelhante + ajuda financeira
egg que & Russia. já
“sem bastante que fazar na. Gal
na e outros paizes sLAlares
e qué não pode ajudas os ou”
trógo .

ds Snr. Noier Vilner, ₪0
mista) declarouque à anos
se encontrou petróleo próxl-
mo a Beer-Ora, mes que os pa
ços foram fechados obadecend
ordens de Washington» Alagoy
ainda que agora se estão tor
mando medidas para explorar '
o petroleo pare que os Estas
dos Unidos o nescessitam par
ra atacar a União “ovietheat,

Tanto o Dr. Saé como o 5
oo ON que ruuca'

 
Fabrica e Move

9
=

os monopolistas levaram pro
20880 aos paízes que explo
raram, & melhor resposta à
critive da esquerda, foi à
dada pelo Sr, David Livshitz,
que recentemente atandonou
o Mapamé n A melhor garantia,
disse êle, é que as companhi-
as estrangeiras não encontraram
emIsrael um paiz de indios e
principes ".,

Ao encerrair o debate, O Sto
Levi Eshko1, Ministro dos Finan
qas, disse que daria asbóse-
vindas a qualquer oferte sovíé-
tica de participação na esplo-
pao do petroleo em Israel,

O projeto de Lei, passou
por sua primeira Leitura por +
52vobos contra 6.

EISTIDEMAL
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SHRIPATRINU

SEIS “ANOS“DEMOVIMENTO"DROR" *
Num 12 de meo, h é seis anos passados, sur-

giu em Curitiba, a exemplo de grandes centros ju
daicos, o movimento juvenil "DROR”, |

Iniciado por individuos jovens imbuidos por
um idealisio sincero, girovocado por uma época de
grandes agitações sociais e políticas, o movi —
mento DROR de Curitiba agregou desde logo a ju-
ventude de nosso ishuv. Desde então o movimento -
vem procurando cumprir com as obrigações impos»
tas por suas idéias e seus problenas.

Longo foi o-caminho trílhado pelo nosso mo —
vimento nestes seis anos de existência, caminho
¿ste pontilhado de vitórias e também de fracas--
sos nos empreendimentos que realizoues Contudo o
movimento não para.

Durante o tempo : : em que existe tornou-se o
elo de união da juventude de nosso ishuv, pro —
porcionando a esta, cultura judaica, cultura ge
ral, divertimentos, esporte e tôda espécie de as
sistênciaccultural e social.

Não descançou enquanto não conseguiveriar na
nossa juventude uma conciência judaica, concién
ola esta que muitos já havian repudiado.

Participou ainda nosso movimento na luta pa-
ra a conguista de um Estado Judeu enviando jo—
vens nossos - para ajudar na colonização,ri
ando no ishuv uma atmosfera sionista onde as cam
panhas sionistas loeais (K.K.L. e Keren Haies =»
sod) e promovendo festividades para o ishuv nas
quais o dinheiro obtido era revertido para fun-
dos sionistas. >

Hoje o nosso mowimento:continua, sem esmore-
cimento, no desempenho de suas funções. Num mo-
mento em que as juventudes do mundo inteiro eta
bém grande parte d:. ncssa Be assimilam, fugindo
aos problemas que“vem até ê1es, trazendo-lhes sem
pre presente à sua condição de judeus e educan-

( Continua na page 22 )
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ENCONTRO
Quando o triste clhar volvi à janela
VÍ a bruma que se confundia à neve
Veio a saudade e me tocou de leve
Que em dor levou-me a ver a fronte bela.

E eu, pobre, a vi pálida o marmóres
Porada, a olhar-me de quadro imovel
Seu rosto santo, brilhante nóvel
E na face, a lagrima merencórea.

E quando triste o tempo passou
Enoontrei-a, e ela ne encontrou
Me odiando neste instanto tão breves

Ela volveu-me o extremo olhar, e quando
Disse-me " adeus " ... cu tonbei chorando
Bem como um loco tremmuló €e no YC

Bernardo Waintrauh
ERRA NR700 Zin Dorot - Shy Bonim

PAÇAM SEUS, IMPRESOS NA NOSSA GRÁFICA
1 צי 0 , ]

 

 

 
Concede o desconto de 105 cobre o

preço de produtos farmuacciuticos.
ENTREGAS A DOMICILTO PELO FON 3025
- ATENDE PELO RIBIBOLSO POSTAL —
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 automovel mmo é tão נס =
dernô como parece, 100 -

nardoico Vinci, que foi uma
tras pessóes a cstu e
aו possibiliáea pieה umה judeu do

) Tome0 não podere
uma tont tiva: seo ter-se a eN

> estu tambén exame pa ver so esté,
construção de un vciculo : doente, pois a

auto-propulsor, não chegando Pene 6RU exes
8 completa-lo umieamento 9
felta de combustível adegue- fol, bnbenta por outro
dde judeu.

A 7 | m antesenitaque sofra
(!. do. coração não poderá

T Vuseu de Detroit vukilizar-se de Digi?telins,
nos Estados Uni£los, existen posta em uso por um judjou,
no mundo todo 1.673 centoror Ludwig Traube,
asde instrumentos musicaás. 4 () vando tiyer dór de den
enlogáo do Museu que é notás Xx tes não so poderá va -
vel, possui dapoe) dégscs ing der às cocaina, pois do em

trárià eproveltor-se-a de”
outro judeu, Salomão Stri-

| cheh.
AAfalsificacís1a de jótos el

ras procióscs, nao é: pre- As tres pepitas de outo
vilegio dos nossos tempos. Os Al ae maalor tamanho ve se'
fenfados faziam çom vidro, 1- conhece são: e pepita de U-
mitações tão perfeites de opm ral, que pega 36 quilos; a
las, que até hoje em Gim, en- da CalUtórnia com 42 qui]. רח ₪
ganam multos técnicos, E e da Austrálla con 34 quilos,

Jo “> y 3 ו

2
2
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Depois de "tanta prop-
ganda foite en tóxno desta
nossa ação, mouco há oque
esclarecer, O

Entrotanto, a fán do que
nossos Chaverim, quendo fo
ren fazer ?wmigog do Iror,
saibamcomo esplicoressa a
ção, nós aqui, pernarento—
mente, .tercros -eram acção ,
e finde fommecer ús c&eLam
recinentos: negegsúrior.

Existe ez todo o Basil,
droristas en poténcia0qu e
quer dizer Rércristas em po
têngic"?

São pessõas que a qual -
quer momento estão pronta
a aderir ao DRCR, intretan-
to por fatores especiais co
no sejams ldadoexcessiva ,
felta deterpo pesm tal tr
balho, não consegiten. entrar
em nosso movimento, O (te de
ve Poeo nogs3 movimento,
a 6168? jjeve procurar ánm

, feressa-los sm nossas abivi,
“esdes,afín de quo pelo me
- nos tenheniós:0 anoto noel o
" neterial, |

“86 hoje,emprsonde,8 tal
Eção, 8 porquejá 1/0811 קורת

Oy emTomo deque, fila,
“Bos. ]

- Continua mm pagina; 28-

; bre negessit: 

AMIGOS DO. DROR
Assim, compreendendo que
exereemcs influência na
educação de nogsos chave
rim, forjamos,o vivo. de
Judeu que compreendeosu

- pessadoy encare séria e c»
cora jósamente o presente
eestá disposto & enfren
taro futura. Forjamos jo

pus que compreendendo o
ideal sionásta chalutzi-
ano, não hesitam en ir a
Hachechará, para! reaj1—
zar entao & Ella,

Quais são os meios de
que usamos para tais fins
? Primeiramente temos a
Kvutze:, «onde o chaver an
prende os principioshat
sicos do cooperativismo,

Como coroação de um ano
de trrbalho, remilizamos
Noshavót, cujos resuito-
dos benéficos são por to
dos notados. Pars levar
avante essa grandiosa o-

Y 19550 ID

vimento. de.fundiaemchatá-
5086

Como conseguir: isso ?
Os chavorkm: contribucn|
mentalmente, nas Lsgovê n
ihdz insuficiente, Lezin
somos'obrigados & procu-

 צל+
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EBRITLÁPEINAL

NOSSA [DESLOGIA
, SIONISMO ESPIRITUAL

YaRealidade, dizia AGÉAD
HAAM, não havia e miniúa ven
tagem em mandar dinheiro a eg
ses colonias, porqueéos que”
as compunhammao pabiam somo
empregatlo em. pról do seu cre
“mento.
armeonte anos no deseri ,6le
dizia que esa prescigó criam.
em Eretz, um centr6 gd,
ak, qem escolas, univerasdas

de, e uma cultura, que átram

vessando as fronteiras+ de E
ld e seDiarias poAsiו
ão do povo jude. tor "ממ |
Derrsamento criou ums parten:
pégial.dom-* F2lhos 09 11055 -

sós ", que exam grupos dor ip,
dividuos selouicmados.que $0!
ivlam espalhar,entre 9 poro
o proparalo putaa vide en El
yO». Pela*icoría de Lehad

Ln, walé máisune escola

que eintoenía colonias, Go!

Ta vemos ₪ 0 iundamen vo TS |

₪ denáxtc porque aSwedita na
umporicido “des elítes, son:
acróditar ha 107785ariadexo

nas meseas popularen.' E quo
lhe interessava sómente gal
mr o 1180. fra hogeli-

ano; pessimista, idoalís'ta

e uma das figyrasmais nega

. tivas que tivemos no siomis

mo politico, Suas: Ideias: 6- 

Lentrando Moisés, |08

 

abstratas e a ממ|6%
mação que êle fezmou do &
filhse de' Moisés mão deu
regnltado +

Voltabdp ao Chovevel =
Slomiemo, devemos dizer ;
quetotofie núitas coisas po

sitiva, Preparon terténo

pez o futuro movimento Si

onista, fcogarizouas mag -
gaכיסג judaicas

ideias quo 1218₪ 800018 gui
prככ106 pára o sienfemo

Seu mmior feito foi talves
o conpreseo de Catowliz

E podemos cuamer de Sá-
a. de papers párevo esto Sao
TCE SO eloniatta881804892
Foi.p.DEAN,O fragor Ggoqúe >

sepoderia fpior, VE rigor

que “rapto589 [רה0
58001008

de tora 9. 7 muda,
SIGNIEMO POLITICO

Quando &cv A

im em ¡cn
dosadonetk!-sgurgo 6 Dro”>

chamad? ! Hstado Judeu"

de ThboderHertzl; no
quer le prega a volta dos

judous à guã antiga torrá.
Tss0 almólutamente nan éra |
novidade, mas Lortal apre-
sentou neste” livro multas
Coisas movas. Mostrouque

ne povo exprime seus senti-
.4

- nã
Elnição es

Continua na Pagina seguinte 
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mintos e suss negcepcida-
ds atravoz da pclítica, .

= 21880 quaasolução do
problegade ta pavo coro:
o ¿udom, tinha qu Sur fe:
ta de usaFox:poittica,>
Ibe=so sémbimentalismo do
Covevotsionismo, o valor
& filantropia ediz gue o
poro Juceu dove famor al-
us cole»úe: exenalater
tgdlorcl, role até estão
86 «tánbe150 ne.polit1
63 alheia, ו , Bsta
Gáncidilacon cs intergg-
«088 00 1031910 6 סל
tudo : 0618 ber, *La malos
ria das vezes, porón, a

- toubecla ocontrário e o;
“ fovo fudou tia sus vidadt
Derה tcdos og ln-

dos. lbrtzl dlyia que aro
ditar 00018 565 feita do
wa fótma intollzonte, ra,
tonal, eua O povo Judo"

derorla Paez sou próprio
Euarciss pera 0 טוב so»
Pan noreados Felegados po,
do próprio povo e essa ex
gaulycndo sionista repre-
sertéria e vontade das TES
gus: turstose, Tendo=se«
Eslndo Julen * de Her —
₪ zão Bo encontre” muito
0Antelectuml, 16-
xóm nota-=po que êle soube
8ay reseesaliades

do. povo, Júdbu e al: resido
p seuvalor. Suss 1dóles ó8º

“ton almplesmas poderiam '
tod portas em ממ 86 =]

 

 
 

ólo foz mlto máis come ré *
alisador quecómo pensador
Buscou, pertodos es melos

+ oonbecimentosJudaicos, air
raicoue idóla entro e po-

דוס pola”piínciro vez má
2883161ב osjudeus: sa reu-

under: vendoGm 9200 um.
DOTO losetas. lo: con:STOBIO
Sionista Sló” impresslonou
mais por sus vigorosa per-
somalidado quo' por outra
200188 qualquer, 0 610218 -
mo político ergarízou om
va Judou, fo-1o trabaltar
em pról de sua terra, po-
róng cono todus es gran »
des rsvinmentos, teva eclo
Eus rogatives,ena plo»

macia|éra mis adivica-
al, não éra 0115103, 6
ee“pago en fetos. con —
crotos mis apenas Los nom
eos direitos kistoricca y
rão so Passava ממ 208008=
eléados das masess 10151. -
cas mão aprêsentando, por

קי gico, 8 solução pa
2 €5 seus problems, Os

judons, em geral nãjo viam
rosgc sienismo serão ur &
to Aro» mea colsa fã
ba por lideres e não polo

povo. Bio se bascando sê-

4

tro as russas juénicas, É
ra logicamente um|movimen
to do” Lldcros o nio do ms
sas, serdo Éste um dos scus
211040018 c talvez o no-

“neñte gor ulrhomem de EÇãO 4º
“como Esrtsl. Mo sionismo ,
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lor defeito. Tudo isso in -
flutudecisivamente no es =
píriot des missas jadaicas, -
que viram na orgenização um
movimento capitalista sem fi
nulidade de beneficiar es meg
sas propriamente ditas. Len
tro dos proprios congressos:
sionistas, começaram a se
cristalizar os antigos gru-
pos do Chovevel-slonisno,que
começarem a achar que tudo
estava errado, Diziam que de
via ger aumentada a compra
de terram, deviam ser manda
Cos mais judeus para ניסע
e devia ser retirado do elo
nismo o aspecto vazio que man
tinhr, pare se tornar un mo.
vimento que bereficiasse ep
mssos judaicos. Esge grupo
foi o da facção Esmocrática
e 901 01216100 por loo Mota
ki, Egsa: facção lutou contra
Fertz] e Nordau, contra seus
fundamentos Individuslistas,
dizendo que era preciso al-
guma colsa de: mais condreto.
€a. choques foram se repeito
do até estourar a luta aber
ta, quando Hertzl perdeu gra
nde parte de suas esperengss
em ebter o Estado Judeu,per-
cebendo que isso iria levar
multe tempo. Hxelam surgido
os progroms de Kichinew na
Hussia e Hertzl sentlu que e,

ra preciso ímzer alguma. col-

ge de mais eonereto, Vendo

que, até então, nadmhavia
eonscgutdo com relação à Pe-
lestina, haviam sido feitas  

LA

malores restrições à coloni-
zação judaica pelos turcos ,
Hertzl achou um» solução pa-
liztivas resolveu aceitaruma
proposta que havia0
de slgms políticos e díplo-
matas inglêses, de fazer uma
clolontzação Judaica em Ugen
de, um territorio no &frica,
onde êle pensava havia possi
bilidades de ger feita essa
colonização. Isso levou = ut
choque tremendo ro 69 Com —
gresso Slonisim, amemçando a
bale os fundamentos os Fun-
damentos dm organização, por
que principalmente a faegao
democrática, que representava
qurso que sómente og judeus:
russos, levando com isso um
sórlo baque, eilegou que não
podetfahaver sionismo sem
Siom, Nordau procurou expii
car m situzção, dizendo que
Uganda representaria simples
mente mm " Asilo Noturmo " 6
que depois, em pouco tempo, vi
ria o trabalho diplomatico e
geria corscguida «Palestima,
O congresso, porém, quase que
uz:nimente, negou « instala -
ção de judeus em Uganda, con-
cordando em mandar uma comis-
são mfim de averiguwr sí êsse
territorio servia ou não. Bo-
pols fol negado dinheiro m és
sa comissão e Hertzl viu em
tao que haviam 8100 derrotúdo.
Nesse momento, es glonistes. .
polttigos:;. começam & perder
e sua força, e vao pouco 2 pu-
co senão substiuídos pelos alo

rdetmas praticos. . 
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OS DEZ MANDAMENTOS ב
* 20 ₪BRANCA * 

[
PORTA BANDEIRA DA REDENÇÃO JUDI
FUNDE COM QUIRAS CAIXAS.
NUM LUGAR HONROSO E DESTACAN
ÃO PAZER O BALANÇO DE SUAS
14. EN MIM UMA MOEDA!

JUECL DE HIM AO COMER E DEDER»
TO ALEGRIA!

10 QUAL A NINHA FINALIs

SHOLER, POIS MINHA É E

“LO VIR O REPRESENTANTE KÉRENLEISRADL ESVISLAR-ME, RECIBA Eה EONROS ¡TE,
NãO DIFICULTS O SEU TRIBATVO SA TRLDO,NAO O FAÇA VOLTAR PELA SEGUIDA OU TER»CEIRA VBZ, POIS VOCÊ CONHZCE BASTANTE QSLSÓR AMARGO DO "VOLTA OUTRO DIAM10) CUÇA À LINEA Vos, PORSER À VOZ DA com:CEÉNCIA, A VOZ DO POVO, QUE ANYSEI/ PORSOLO, SÓLO REDENTOR.

Coloque a caixa Azul e Branca nolugar mais destacado de seu. lors

qa     



 

(8,

)

2 לדאשה o

Bases do quepra-cabeças Nº 2, /
Para resolver ésteenigma, você terá de descobrir 23 pe-lavras, cujas definições são dadas na pagina amterior.Quant

do tiver descoberto uma palavra, coloque-a sôbre og traços,
Escreva então cada letra no quadrinho de número igual,

Quando os quadrinhos estiverem preenshidos » você lerá da
esquerda para a direita uma estrófo, Lendo verticalmente as
letras nada significam, Os quadrinhos pretos indicam o fim
de uma palavra, Quando as letras das colunas de pagina amte
rior estiverem preenchidas, as' letras inicisis «formarão ono
me da poesia e o nome do autor. Dicionário Utilizados Poque
no Dicionário Brasileiro da Lingua Portuguesa. Basost Om a
certadores do quebra-cabeças Nº 2, concorrerão mo sorteio de
livronovalordefrf 50,00, ה asi

SOLUÇÃO DO CONCURSO DO NÚMERO ANTER TOR
ANOITECER RA IMUNDO. CORERA ,

DELINEIAM-SE ALÉM DA SERRANTA 08 VERTICES DE GHAMA AU -

REOFADOS E EM TUDO EY TORNO ESBATEN DER DS UNS TONS SUA
\ AVES DE MELANCOLIA, 7

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO NÚMEROINTERIOR. “
1) O chocolate é feito do' cacau e outros ingredientes, 2)
'Sim, pelos poros. 3) Seno. 4) Vermelho, 5) Sim, 6) Não, é o
elefante. 7) Termometro de mercurio. 8) Porque os gazes: dm
atmosfera apresentam côr azul.' 9) Pelo deslocamento do ar
provocado pelo seu aquecimento. 10- Curi ircult

0.2 89 5 ₪0 ₪000 1 Oy
Quem inventou o violino ? Ric
Quem fol o inventor da cinematografía ?
Quem inventou a dinamite ?

foi o Bai da Medicina ?
5) Quem inventou as notas musicais ? | :
6) שטמ 6o vulcav que entre em erupção de 1% em 15 ms. ?
7) Quem inventou o telefone el om que amo ?
8) Quem ciraumavegou pela la, vez o continente africano ?

9) Que poeta latino foi cognominado "O Cisne de Mântua? ל
10- Onde fica a ponte dos Euspitos ?

t

AS RESPOSTASAGSNOSSOSsQUESITOS DEVEM SER ENTIADOS PE-

10 CORREIO, DIRIGIDOS A NOSSA GRAFICA, 



PÁGINA DE CONCUR EN
QUEBRA-CABEÇA Nº 2.

A Fazer entalhos en; li Embriagués(fig.);
Dar impressão mo-»- aquilo que cai no

ral, sr em apugdanóias 1.MS
2 00
Homem que se ves -
te com apuros

O Bas,que têm saúde.

Amassado; moido . a eE : P Abrigo;habitação;
19 22 43 | 5 cabecalfig.).

ão antiga Q RElaçõesslistas.
0

Designaç

do eúbit
R Orixá que preside ás

Funcionário agrega lutas e as guerras.

do a outro auxiliaro S O mesmo que ARMEL,

52 : 7
Linha grossa e eccm
prida(pl.);profun-
didades, investiga-
ções(fige).

Cortar lenha para
queimar, 
Lã cardada,
Perturbações da me-

x = == mória,na qual se esBARRANCO ג 2 La =

iodo: : E quece tudo que pas-

o 42 44 po 10) 10L 07 11 71 103 89
Elemento, quimico”A
cubo simbolo é 0563 29 60 7

--- $
Ato de rodar,fa-
brica de rodas.

20 56 90 y
Cova,sargeta,

X Estrela; sistema co
EE E loidal no qual as pe
11 7186 : liculas sólidos sea

Devorador;voraz. cham disseminadas em
j meio limuido.

L Ciente,erudito.

31 11 57 56
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de de forneci-

| mento de mobiliario — para Hoteis,
| hospitais, colégios e residências

RUA 24de MAIO, 44

Jones cu e cics.  
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SHEIFAPEINU

Artes,letras,E
tes em!

O PRIMERO FESTIVA

DE CINEMA Ei ISRAEL
A esocinção 008 81708

da Eóa Pelicula, orpani—
zou recentemento em Isrr-
el (lionte Cenhán), o pri
meiro festival de cinena
que teve lugar em Isrzel,

O festival se prolonga
pelo espaço de 13 dias e a.
gistiram-no umas 600 pessd
as, em suanadoria mentros
da asociação, vindos Ge to
“das as partes do País,

No curso do festival se |
exibiram 20 pélicuãas ex - |
tranigeiras e 20 peliculas

israclitas,feitas cCopols
da declaregao do Estado de
Israel;

Entre os conferencistas
do féstival, figurava a po
ota Lea Goldberg, o dire -
tor cinematosrafico A, Lam

Hola, o critáco £, Yaffa,
Jd. Elkins,- largot Elsusner
produtor -depeliculas ist
elitas, Iehudm Carmo, Secre

tário (a Asociação e o Sr,

Y, Elsleov, alretor da Ses

ção de Imprensa e Cinem
do Ninogtério Do nai

10,000 DISCOS PARA

TSRÉEL.

O Comitê Internacional  

24»A
(en

EQ

clas
|
|

de Ajuda editesa
nuncla que e» asociacap
rican Qt

rael 10. 000 discos de must

cra clássicas, Os discos
estío guariados numa disea
tóca central cm Tel-Aviy,,
que será abe rtapelo Minis
tériode EducaçãZo e Cultu=

0 לש 28 Rosa“Pos

O Comité 6 loyה ds

Querta Mecableda que tera
lugar em Israol on Sotem-
bro de 1953, declarTou re =
centerento & ímprens”, quê
miis de mil atlctas parti-
ciparen da quarta Macabia-
dm, isto & atletas de to-

5 60 o mundos

UA EQUIPE ISRAELITA
Eu MOSCOU ל"

Uma equipo de vAllel='

ball partira para ilóscou,
para tomar parte no Campe
onto Mundial, a ronlizar-
se nesto Paíz,

É ésta a sogunda vóz quee
uma equipe israelita parti-
cipa: de um enpiipeoráto lum-
dial do wollei-ball, 



 

LRDAENSUהד

A primoire. , um time de
Enpõel tomou parte no Cam
peonato eueppeu, realizado
na França, € cal classifi-
cado em ultimô lugar,

0S PLANOS PARA 4 PRÓXI-
MA. MBA,
Já estáo senão traça-

dos os pásros para a quero
to Macablada, que terá lu
gar tr Israel em Getorbro(
1953,

Arie kitar, do Comité E-
xeeutívo Mundial ao Macabi
a para o Exasil e Chi
le, a fim de evitar esfor=
cos 6 00171882 06 3510888 ;

 
0

=
,

cur, figura destacada
do mundoe esportivo
Chileno e presidente do
Comité Olimpico do dito
Paíz.
ÀS EMISSÕES RADIOFONICAS

O Sr. Perlman,:Ghefe
. dos Serviços de Informa-
ções dó Governo, declarot
em Tel-Aviv, que a trans-
missão direta do Jogos 0-
11701008 68 Helsinki à Is
rael por radio, custaram
a: Israel a irmpprtância de
1.200 Solares. :

C &r, Perlman revelou a
inda, que se haviam feitos

e ebtrevistamse-a com O Snr.os preparativos nescessá-

Snr. Alexsháre Rivera Bes- | rios com aptecedencia.
Sa
 

etc.

OsMura E

Fone 3494 

Capas, penhoares
tailleur 5, CASACOS,

MIGUEL.ZIND

? Rua 15 de Noverbro 140

LUK
VENDAS 4 DINHEIRO E A asapse

ACEITA-SE QUALQUER ENCOMENDA

CURITIBA
PARANÁ    
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SEBEXRPATEICU
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+

- Y "DROR"NosESPORTES,

Como10notlelado, re6 no mês do;
10, um campeonato esportivo, patrocinado e orzanizsão |

pela Kvutem Prlmaeh,e que se revestiu fc mis anplo aucos
ם0.

Pete torneio contou com a partictp:ação des shlehv5t
de Solelim, Eondm e Ovdim, quo remnindo o réxico desous
esfórgos, no afá de conquister o "Trofou Dror”, proporclo
nerem cspetículos dos más agradavote, 0

llcsmos interromppião em virtulo de renlizaps
shava, o ermpeorato não porieu o seu inter?
putantes perieram o seu entusiasen.

Sagraram-so compeocs deste torneto,
penas 2 pontos poriilot, o qua: domons מ ?
que vencer” o tornsis. En segundo luprnr, te
se os Fonim com 10 pontoso e em ultino og Ori
com 12 pontos periidos, 0 reforido tornelo, f>1 dIsputrdo
r=s מס 3110/05 9Futotóo0Es no e
Tenis de Mes»

Ixternenos aquí os nogsos profúnios coraiscelmonto88
chaverín, que nosmo perlendo ou vencóndo, €cubero Y
so con ejevado preu de disciplinayo compemheiris to,

Tenog niria wa grendo mtíela parm inforrex sos nos-
sos lettores e cheverias

Projeta=so pera breve um sensacional torncão no quél
tomoren parte todos os elencntos: que Guolran. participor,
con nunorogas redalhas acs vencedores. Contamos: bara les
0 okgLoÊsção gorpre prestimósa dos ch
Eram: ALET VEXGSES

JANE LERNER 07
= = + ₪ >>₪ ד A a cm 0 ai

עס1₪םרסתבס8 convorsem n'un rostatirento:
|. Fritz, você sta com bóes ape ,
ו -Bit ecl, Ens, fol cu mesmo quedit
agasÓO

564A
DO 1%OR 

 

 
 



 

  

 

 

 

As modas passam, más ds|
| O da

|וו
estío sempre dosina

moda.
PRAÇA TIRADENTES, 513 
  

j

SEIS ANOS DE seo (Continuação)
io-os dentro da conviéncia de um judaismo são e de pro
fundo connecimento Ca sociedade em que vivemos:

É comorggilho que vê nogso movimento o desabrochar des

sa nova juventude judaica sadia que olha confiante pa-

ra O futuro sem o temor de ger taxado. por pulsos povos
de "Judeu sem Pátria”, pois sabe «ue no dia de amanhã
haverá de encontrar uma pátria que o acolbena. como 41
lho, no momento em que four desprezado pela scetfedade que

d» acolheno 5
Propórciona aimia à jurentude um ambiente social xe

são ventilatas opínides e ideias e onde O jovem. encon=
tra todas as possibilidades e meios pata seu desenvol-
vimento intelectual, moral e físicor

O comportamento de nossos jovens nc meio 18180, סמ
sos torneios esportivos e festividades ter pcáem atesiar

'D dinamismo do movimento e a fôrça criadora de nossa ju

ventudes
Eis ai, em poucas palavras um resumo do que tem sido

o Movimento DROR de ) וגני 1on £ mos de constantes a-

tividades, 



,

INשא5דעג52.
4

Conclusão. da Pre. 24 et oa

compra e complementeção dommtertal esportivo,
PEAES,

Estove em nosemenpital o ehmrer Tchornltzkl que rem
lizou algumas conferêncies que Impressionaren favotivelnen
te o nosso ishuy. À

O “Dror congratula-se com o chaverTehornitzki .o deso-

ja tom êxito à campanha do Necdit...,

Dertro em breve, espt Shuv curititoano,“ retebera

visite do Embe ds E
O Mowimonto Dror de Curitit ata 6 amo o maxi

4
esti rços 8 וגס para & TEC] JOE femtiviasQUeדע

 
 

 

OGMT

E. TOS RARA GAYAre)

ROS: CAPLS, SO ND BRET"UDOS PIJAMAS ¿Odo
₪ E.ESB CRAVADAS é MEIAS & ROUPLS. DE TODOS.

S. TIPOS

INENIDA PESSOA 228— anaIBA 
   



 

 

SEEILFAPEIND-

פד
Foram ל em agósto ק.ק.,פ₪ 81010008 para

escolha. de uma nova. ו &eleição atradu o inte-
rósse de todos ns cheverim do dovincito, Pav duran
te sua realização vários debates 6 ipenas es. Venácua
chapa "Avoda!t por esmagadora nm יי Do Estápois de pa-
rabens a nova maxicirut, quo citemos a soguirs

pea Varício Sehulmenn
anmíaelires ¿lero Kiperman

¿hinuchs 001800 Duke,
ו 3¿hréo Doli

ltonut: E:rtaCndolsme

ChaTere Denda“EnitaOnken'
ב

Tévo pleno éxito o Tometo Esportit petroctnedo pa
la Kvubza Pesimac eTee zado no trengeurso dos nósos" e

do Julho e Agógto, ro deste tornbio reverteu na
“Góneimi IR Pam 3

 

ADS
Polos

e novidade

Rua 15 de Novembro 541
Fone 2816: - Curitiba

יד

   



SHRIRATEINU 2

A. כשש “EA am

Grande softimento Jemalas,

| E 5 sácos de viogens*
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TEMASOSe
“AB 1 MNPVEqtEQ.

A Eques y

05660065
homens, senhoras 6

criarIG5

PGA. GENEROSO MARQUES 105

“FONE2541

CURITIBA
AAoecod
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SEBIPFATEINU. | |
- INMLUENCIA/DOS JUDEUS NA MUSICA
De todos os génios*damúsica, a pereonta-

gem de judeus é 88800209862018080 68 sus
população; modo:de vida, ambientêç ete.- 1

En todos os paizes tenos sida répresentaz
dos por figuras+de real valor artístico.
"Jáno começo dóséculo XIX, na época en
que -Viena "éra o centro musical de todo o mun
do, -quem tivesse 14lo seu nome consagrado, é
ra jadito famosodu imortal, (teia, O Mundo '"Que ey vi, deStefan Sweig). Rosa consagra —ção obteve Ostar Strass, gerado de uma fa —milia aláamentereligibsa£ de "bona judeus!Tornau-se $1c imbrtal prinbipalménte nas a-Presentações. de” suas" operetas, * Sonho de Valsa "e * Soldado de bhocolate t. +...

Felix Mendeison“foi o judeu quepor fôrçado anti-semitismo, assimilou-se, finalizandotôda uma família dé músicos. ” Sonho de-uma. -noite-de Verão * foi sua. rincipal obras -?- :O compositór «judeú amglo-saxão (naturalie!zado alemão) Richard Strauss, hoje imortali--.
zado, deixou-nos vasta bagagemmusical, - Noprincípio dé guerra(1914-18), .apoiou=senar *“Ydéia H&tlerista, porém jogo depois,por in-.fluência de Stefan Sweig, percebeu. o érro uecometerá emapolaró nazismo, : 1%

O maior compositor da Suiça. é um-¿ndeva 0:
seu nôma é Ermest'Bloch,6 escreveu ! Suite
Salomão *, "Sinfonia Isracl "-e.etes 8

O judeu francês, génial autor de ".Apren-:
diz dá.Peiticoiro.* (do filme Pentrsia) Peul
Lukas; Évm ios maióres compositores impres=
sionistas; ;

Tantó quanto êsses, muitos outros se des- .:
tacaram; êlevahdo muito alto o nome da "Cul-
tura Judaica" 808, quais. muito. devemosye-dos
quais mais do que todos, nos orgulhamos,

-+ SALOMÃO- WAINTRAUB
y

9 
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COMENTANDO ...

Olhamos o Mies, e vémos chegar so fim éste eno chelo
de lutas, Arabalhos, renlizações e jornadas medíocres 6
grandiosos. las, para nós foi o ano emque o Dror de Gu-
ritába osteve no auge de suts realizacocs ou como se diz
no gíria "em ponto do bala".

Damog uma olhada na nossa folhs corrida 06866 eno;
Renovações no material. esportivo e com isto aai
de vários camperrátos esportivos, todos ôles, revestidos

sucesso,
Realírações do festas, messibóte 00068 cinorntogra-

fisas,

Venda do rifas en pról do Meshek, tiulir e um MIMoska
vé que se cornstitutu no nales emplo sucesso, :
3bém foram postos em dia as nersalidades dss Ku—

tzót, :
E per ultimo « compra do mineógrafo com o quel impri-

miínós a revista do Dror de Curitiba, o "Sholftatcdnu", frú
to do trabalho imecssante de nossos ardem durante |ás
te ano.

Regulletr, sen dúvica, as atividades felias pelo mogso
movimento.

Apesar de ter havido ma fase crítica, consegulu q
Dror de Curitiba reorganiuar-se e sar hoje O que 6,

laa, comtemplar o que Já foi feito, e viver de louros
anteriores não óoque quereros. 10150 סטעססוגכש o que Tlze
nos,sempre iremos pera a frente, Mails e naís realizações
virão ₪

Reste-ne: agrádocer mo "ishuv" curitibano a colabore
ção + prestada, críticas e sobre-tudo & compreensão .6
tudo mais que velo contribuir paro dais ampreendimemtos:,
e delzar aqui expresso o mgsso modesto, mas ו
shama Tovo!!

KIEL VEAGSHEN

JADE LERNER
KVUTZA PALVACE
SHICHVA SOLEL

A=ְ= 
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Ao ishuv

curitibano

AER ES

augura um

Leshana Jovd

  
 

 

ÉMAGOS DO NOR (cont. )
rer chavorim que for qualquer fator citado nateriormen-
te, não trabalhem ativamente en nosso movimento, a fimês
que poa- ajuden monotániemente. Para issso criamos os fA-
migos do Dror", que sãochaverúm que apoiam o nogso mo-
vimentos Esperamos que Caso circulo cada vez, aumenta,pois
assim toremos uma 1280 80110

ZUDOS DIVEM INSCREVER-SE COMO " AMIGOS DO DRGR º - 
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TAS ERRQVIÁRIO
de |

Leib Reich
4

Calcados, ternos. camisas,

ה are".
pélo menor preço

RUA BARÃO DO RIO BRANCO) 444

CURITIBA E  

 

 

VOCÁBULOS à
HEBRALOS

Para os chaverim que ainda não estão familia-

 

rizados com todo o vocabuléírio, damos a seguir, a

explicação de algumas palavras:

HACHARLAIT - Agricultura 0= Canteiro

PÉRACH - Flóres | ANA? - Galho
AVIV - Primavera KAIUZ - Terão.

STAY = Outono GHÓREF— Inverno
HAIOM e Hoje - ÉZMOL = Hontem
MACHAR —Amanhã LUL — Galinheito

LIKTZÓR.- Seifar LAADSR — Gavar

 



 

“$10307יאע

.טקַאפלופזסעיינ
sli DESכו

ןופגנזדנירָגידןייאםסילש1"ישתראיןראפץנעו
pes aoחסשאףיזאןענולדיזעלעלטפאשסריוודנאל

סעוזסע,תזחפשמ1,110ראפןדאבםאנזד60,000ןופ
רעטאןלעסשזצפיזאוזזרפרעפסשרערעדןרעזזםכאמענ
רעבהאןלעווסעווו,תודוס"עוויטארעפאאקףיואעמ
-ןשיעדנריססיזסקע15,ןסאדלאסעחטריז"ל"באמעדןס
”פשמ490ע*"נךרזדןרעוזסרעס""רבראפ49997ם"ב
24ן"אןרעווםאעזאבןלעוותזהפשמ783720,תוח
.ןזפסענראפןסנאלפענםעד(צןענולדיזעדנעריספיזקע
z,ןספאשסריוועק"זאדיד PNL

$

עססערג"דןראוזעגםנפעענפיואזיאהלמרייב

”DMI“,[רערענעלאטשראפקורבאפעקידלארש* ninjas

.יירדזיבסקעזןצפרעסעסאידאם"מןסעבראפ"ואסעוו

.-ןענ"יזסערטכלטווPOUR,גנומענרעטנזא"ד,לאצ.ק"ס

סאנאיצאנןוארעסאווירפ,רעזויטארעפאאקסק"לי"סאב

,000ךרעפהנידמרעדןראפשנייאסעוו,לחס*פאקרעל

.ןזיוזעדןיאראיאראלאד1.500

*ימעסטרעידaparןפיופןטמוקעגןענייזגעמ"ד

רעדןיטןרפוועגסעפרטענטיוטןענייזםטווןפאקסא\

700רעמטערעד,םילשוריjoקינאכעה-קאפראפעלוע

-ידמםעעהנתמסלאןרעווענןבענעגרקפיאז"אםאקסאר]

,ןתסצירדזהריחר1,םנעד'זערפהג

ןלעונריסז"א-ן"אדיברוןלאנאיצאנרעמניאןפ*וא

עלעירססודנואעקידלטרש<70ךרעפ[ק*לי"סאפדיו

.ערפערןייזסעַווקראסשסרעדנוזאפ.ןעננומענרעמנ*א

קומארעק,ןסאראכשא"דפר,עטזנארפהלאמ

-שענגפיואןלעוולאשמךמשרעםוצ,עורז

DPI.,דירי/צאנ"יצטנרעסנזא₪

-סודניןפ*ואןעגנוכ*ירגרטד

,סרעיימלטרענעזד"[ופ.

וסודנירזאלנןוא
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