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LICHUD HABQONIM — SNIF PÔRTO ALEGRE

PÓÔRTO ALUGRE,24 de maio de 1960

fÚSTR LADO,AS NOTÍCIAS NÉSUE FADO PICA O KOIUNA DO TEMÍVUL
DB KVUTZOT = E FAMIGIRADO ARANSA, SUCESSOR DO SAU

00 MOSCA
"4
=

salve chaverim, aqui 6 » Aranha,o terrí-

vel.E no sábado passado o Benami fêz o
A kvutzá Kinetet viajru
para a França.Depois ja

gamós futebasl esntra a eu Bar-ltzvá abéns em estêve de

krutzá Chagak(genta: é
וה

02815 6 גס Razak!) תיו 4 aged

perdomos por 2x1. Qutro que colheu um repôlho na horta
Ç 6 . Aa

da coxisto ada fi o Solon.Foi som 168:
. ₪ 1 4 8 q a na, a 2

KVUT A PATIIMACH דודי 0onfetes e fanfarras par Ao

9 : Nossos chaverim no domingo participaram ão

nós fizemos peulá o fa show da Eliana Pitman no 5Pol Um Sds

2 : touro .a ap Santaça ê vara to estão

jJamass sôbre a amizade ו 6 0
espurando o tal churrasco,.0s “maapilim foram

de David é Jonatas.O Nº passar o fim de semana em Curitiba na Pego.

co 0 o Jairo leram um shá
. textos de um livre e 2 É pr.ciso avisar que terça feira 668

Gilberto expliecn, Leiam trein. Ge futebol e volei às 8 da noiv

o n9S:0 concurso n5 itim para os chavexim mais velhos .Na quarta o”

kir.g5ôbre 0 Vendadar de mesma hota é n=-=" os «olelim.

“Palavras de Luis: Silvério Recebemos os Alonei lashabat de São Pauls

Netc. Haverá prêmios pama o Sabra Ge Curitiba e Orot um ivon para

os. vencedoras, ose a Iguerot que estava mui-=

. ו to boa.Resta avisar:TIUL DIA 26 (DOMINGO )

como é,e as outras kvu PAUSO PRUQS

2

SALMO HITAIRE.SAÍTDA ÀS 0 VA

GoZt vao fazer, spoye de MANEL.

notícias?como éChazak, ,ovê-bye,adiós,ciasו

Edoce היפ so long, arrasardeci,setc.-.s do

& stao em greve qu. o que? aranha,o terrrrrrrivel::: ze

8 כ23שפל

itos Geral do Snif

ב6 =dia 1-6h8 “SABA DOS
VENHA
D

 

  

   

 



 

  
   

   

  

  
Ala 2%dimMaio

larque ÉSaihtE live
com um Bit, סא

Com MEDALHHAS

À Kyrza com MAIS CHAVERI,
AQUELA Que Fór o Meter Na

e CAMINHADA, TERA UM Prêmio]!
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do lehud Habonim.
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