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NA PRAÇÃ- 000 SRE
os chaverim da kv. Age ₪8 q
Nachal foram à pra- a po SR7

08.ץבשממשמ61680=ל
futeboi,e tomaram: 4 ו
água em uma fonte. 0 .ב ÉM NA PRACA 0% AA MA GHAN .VEM
AMBÉM NA y ו 5 Pa

o Jairo e o Toram 6 יש A ds איל pe
fizeram planos espe-, e 6 ול 7O ליאו

4501100 פניה 05 10- ] - /

ב O SEAVUON HOJE ESTA CHEIO DE PARADÊNS. St!) 
ceu com à Naguev,

É ENDEREÇADO PARA CURITIBA,MAIS DIRETAMEI!:
AO ALON HASHABAT, QUE CHEGA AO SEU Nº504

peulot.Isto aconte- |

|
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CONTINUEM ASSIM? SEMPRE COM UM BOM ITON.

KVUTZÁ HAIFASIPE דיש
לפָפְפְלְלְיַרַיַיָר( 666 83 o mosca, passou domingo E manha pelo snif «

notícia?9?) gostou do movimento que havia 1á.É a os
chaverim encarregados do moadon, resolveram
trabalhar,e arrumar ₪90 מ 108 60
Agora só :falta terminar o trabalho (tomara

TRÊS ' FIGUEIRAS
a kv.eGolil 301 שש6

 

 

as 3 figueiras,para que seja logo!)
ter um vontato com a ו ASS o ALADAS UR dr pn
natureza .Nós envia- bom aqui costa a nosca coluna social,0s
mos nossos parebére / seci ves chaverim fazem e fizeram ahiv:
pelo ótimo Hasvlel, 4

& Esta kv. também mere- | a rosane no dia 1º
ce os aplausos de | o xubens faz no dia 11
porל terem ga- o hernani fará no dia 18

nho o Chodesh Hatnuá, o luis guilherma no dia
como a melhor kv.do parabéns para tóda esta ve agora
snif. terá de fazer uma fetsa OULOS E

HABONE: beatniks, certos ou errados, beatniks certos «
pois os bonim Tfize- 4
ram o Habonê, sem co: o )178, --וריה 4de
laboração nenhuma 'גס 3 9 novembro-8, jhoras(noite)
exterior.Agora êle מ UN

E
já está sendo roda- מ
do.Quanto aos arti-
gos que chegarem:
METEZADOS » essas vs

SIMULADO Fa .
O:beatniks

beatnike,
beainiks,
hNeginiks,

certos

certna
PN

cervos

ou eerados?beatniks, certes ou
ou errados, baetniks,scertos or.
0 986000 ל 8ou  


