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K inevgo sábado nosss

veunla foi aqui no «
snif, no cheder. de
kabalat shabat,Piz:

mos muitos jogos e
preparamos o time (vo
ces Querem saber pra

que time, calmascs

calmaoes)
Jogamos futebol con
tra Chazak e perde-

tambem roubando

rencem os mais ?סע-
Ses.No segundo tempo
botaram uma piazada

no nosso time e mare.
iarchamos de três a
ZeLO e a»

mo sã

Chazak-
Atençao Ichud Ha-

»onim..! Esta para |
vir breve uma Surpre
sa oú a kvutzc
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quem val trar" Sue
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Degânia «
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1) 206018 901 םה 0
sa da Miriam pois e
ta estava doentes

2) íamos na Caixa
d'agua e O madrich
deu o tochinit.
Vieram 14 bachurote
Uns guris nos segui-

2 Ts

ram ate chegarmos no
Snif.

3) Foi q ensaio paca
a MESSIBA e trabalhos
₪8 וגה18(1ססמ Kir)
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Chaverim:

Bramum. que1 Estou com uma grips

Aa me
queו vocês nao imaginam a minh dificuldade de es»

secrever mais una vez para o Shavudn.
ARTE Es ָ piel ,

Finalmente sairam as noticias da frades

eu 2 = 1 o

Deginia que disse para o Sdéio que nunca mais lhe

entregaria as notícias. É isso que vocês devem fa-

Zer nesmo o : וי

ainda não sei se vou ao Tlul os com

esna gripes Aranha que se preze não sai para rua«Vo-

humanos, não podem perder êsse TIUL ,nas vu

2

Farece que sábado chegara uma turma de 8,

Prulo para visibar os pagos gaúchos » BRUCHIM ABAÍM.

4טסעסץססע as bachurot da Galil na choradeira da jm?

Lida, do CULbr: vês chcgou a molhar a teia dos meus

primos cm 9.2 הו
\ 0 , a . 2

O K.Shabat e sobre a Ingtaterra.

Pzoí im“+

qaבכ barde tem ensaios para

sclelim.0s ensaios de Teatro, rikudim e tiamorei 6

ao cc isados pelos merakzime

«Destulpese.
r 59 N 9 9 2 5 5 0

Para os Bonim e Mapilim sabado anoite tem

Atehimmm.

a
mm Sainpeonsto. «quero assistir ... e comer, pois vel

ter janta no saif,,.

Os chaverim me contarao o Tiul amanhas

  



aqui está o seu horóscopo, descubra nêle a sua sorte.

ARIES-marte está em linha com 3ºponto de Vulcano e Jupter.Trocand»

em miúdos, você está com sorte.vai passar u m fim de sema-
na muito bacana no tiul(21/3 até 20/4)

TOURO-você está com um azar danado. das duas, uma, ou lhe cai

um martel9 no dedao do pé, ou entao é atropelado pele Ja-

blonka.cuidado, reserve lugar num hospitals, (2184 até20/5)

GÊNEOS- os gêmeos mandaram dizer que estao cahsakdás e nao que-

rem saber nada de horóscopo. (21/5 até 20/6)

CANCÊR- açinda não descobriram o remédio para esta doença. (21/5

20/71)

LEÃO- A Lua está em linha com Netunig e Mercúrio o que quer dizer

que na quarta casa zodiacal existe um interferência de

Marte que está em litígio com a sexta da Libra.Entendeu

tudo isto? pois nom cu entendi.... (21/7 até 20/8)

VIRGEM- sem comentários, isto é problema que eu nao me meto.(21//

20/9 (

LIBRA- libra é a moeda da Ínglaterru.nao confundir cem LIRA, que

em Israel....(21/9 até 20/10)

ESCORPIÃO- aí um bicho que eu nojo.(21/10 até 20/11)

SAGITÁRIM- que sorte!!! você está com tudo. vai ouvir o Rubens

tocando chalil nos seus ouvidos e o Hernani gritando.

Depois vai ter uma baita dôr de dente.Va ter sorte

assim no...ná...no.. ahldeixa isto prá lá, vai...
(21/11 até 20/12)

CAPRICÓRNIO-não sabemos nada dêle.faz duas semanas que não vem

em casa. (20/12 até 20/1)

AQUARIO- caso bê não saiba é um lugar onde se guarda os peixinhos

(2n/1 até 20/2)

PEIXES- é o que poem dentro do Aquário. (21/2 até 20/3)

ests coluna de horóscopo é assi da pelo sabão hindú

e leitor dos astros SAGU EL PAPIM MEC RAGU E GAMBI.  



 

COMO PARTIR O BARBANTE

Desafiem seus chaverim a partirem

um pedaço de barbante com as 808,218 60-

mo se faz: passa-se obarbante por tras da

mão esquerda, exmas duas portas cruzamse

na palma, enganchando-se como indica a gra,

vura. Fixa-sc a extremidade A enrolando-a

uma ou duas voltas em tôórno do indicador,

e dá-se a ponta B um puxão forte, na dire-

ção da seta, sem afastar o barbante 8

palma da mão.O barbamte parte-se com facili-

 

dade surpreendentes

  
  
  

 

  

  

   

O CARACOL TEIMOSO

Um enracol escala um muro de dois

metros de altura. De dia, sobe um metro

de noite desce meio metro quantos dias

,

levara para chegar ao alto.

(resposta no proximo Shavúon)
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