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Ser livre & ser justo ,é ser culto, é respeita o direito alhô
e à direito individual diante de si mesmo !

UM PAR DE BOTAS | ומ

Cansado e aborrecido; emnten di que não podia achar ה 0
em parte nenhuma; fui além: acreditci que ela não existia na terra
e preparei-me desde om tem para o g rande mergulho na eternidade.
Hoje, almoçei, fumei um c haruto e deb rucei-me à janela, No fim de
dez minutos, vi passar um hom em Mem trajado, fisando a muído os
pese Conheci o de vista;era uma vitima de grandes reveses, mas ia
risonho, e contempl ava o s pés, digo mal, os sapatos, estes eram
nóvos, de verniz, muito b em tal hãdos, e provavelmente cosidos a
primor. Ele levantava o s olhos para as janelas ,para as pessoas,
mas tomava-os aos sapatos, com o por una 1 ei de atração, anterôdor,
superior à vontade. Ja alegre:via-se-l he no rosto a expreção
de bem aventurança tal vez ,;n &o tivesse almoça do; talvez mesmo
nao levasse um vimtem no Bb o 180. 128 ia feliz, e comtemplava
as botas,
Afelicidadé ser“a um par d e b otas? Fsse homem tão esbofeteado
pel a vida, ach ou final men te um riso de fortuna, Nada vale
nada, N enhum à preo c up ação d esde seculo, nenhum problema
social o u moral , nem as al egrias da geração que começa, nem as
tritezas de que term in a, m iséria ou gerra de classes, usei da
arte e da politic a, n ada v ale ,p/ele, um par de botas.
Ele fita-as, ele respira-as, ele reduz com elas, ele calça oom ehs
o chão de um globo que lhe pertence. Daí o orgulho das atitudes,
a régidez dos passos, e um certo ar de tranquilidade olímpica,.s
sim, a felecidade é um par de BOTAS,

MACHADO DE ASSIS

Colaboração: PATTYY..

Mister Beit

£ do conhecimento de alguns que no sabado passodo teve mais
uma reunião e como consequência mais algumas fofocas surgiram tais
como E

-56 foi a Patty colocar a comida na mesa para que º pessoal. se
amontoaee a mesma com muita rapidez.

-A Sarita Simpatia Dipois que começou a passar brilho nos labios
não beija mais ninguém . deixando muitos coraçãos despedaçadoso

-Jacques Polivalente e taquel 10-10 só chegaram ao encontro com
una hora e meia de atraso. U que estariam fazendo?

0 salmo quando foi pegar una bala descobriu que só tinha papel
pensou que fosse bricadeira, mas depois que pegou a quinta bala cm
papel concluiu que não era Irxincadeiras \

-4 קפב6סצבתבב%1ומפב381800םהפתב6%גהה maneiras de se sentar
numapoltronas | | |

-Q jovem bem lançado Dáxio arafando na City, dizem que de vez eu
quando ele até falas a : |

-U Saul parecia um farol, pois desde que chegou sengou-se rua
poltrona e ficou olhando de ui lado para outro da salaventose

continua
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aparecia algo interessante «
-quando eu escrevia alguias palavras no neu Diario de Fofocas

cou a lia Sossegada nente quando de repente a Vivia e a Raquel,

RemPRA en oina de nin ai eu disse que ainda não era
PULA ב

Pa 9 Duas

aא+"

1

200 0601 e eos a tenpo, encontra-se o segredo de fazer tudos
e tudo fazer ben "
XXXIKIKI

 

aneba não deixa fosseise Elas não ten nenhun osso(Nenhuu dente,

nenhuna fivela de cinto, nenhuma aliança de casauentodes ed inpossi»

yvel, portanto, determinar por quanto tenpo as auebas ter estado no

Texra6
| Eben possívelque eles estejon aqui desde que a cortina s.e ₪7

briu. Achas poden nesno ser dauinado O paleoscedo no Jº atos pox

outro lado clas poder ter vindo à existesãa sonenteS anos, OL 5

dias, ou 3 uinutos antes que tenhan sido descobertass por Anton

vanlecuwenhock en 167T4cDe qualquer naneira nada pode ser provaco >

intretanto, uic. coisa é certa: devidoas anebas se repraduzixen

por divisão, se. fin, atravessando pox tudo eainda não perdenco |

nada, à prineira aneba que viveu ainda esta vivão tanto faz se com

4 tálhões de anos de 346066 on nexanente cor 300 anos ele/ela esta

00110800 hoje ' a

Aonde?
Ben, a princira aneda pode estar fiyinando sobre suas costasmu

na luxmosa picina e: Hollywood, Calcfornta, A prineira aqneba poor.

estar escondida entre. as raizes lanacentas do nangue na Baixado.

רגב 30305 À princira aneba pode ter recentenente saido. na são

pegnoo tudoistonão “en sentido ficar espeeulando.

prinicixa dilchas COLO Quirino 6 aquela depois desta, esta aqui
dá en qualquer lugar, por seu vcigulo, seu ncio sua essencia sem.
sera aguas

Agua o coringa dos elementos, a cai das nuvcis sen paraquecos

asas ou cinto de segurança, AAgua é soterrada e levantada de novo;
água anda sobre o fogo e o £ogo é que fica con bolhass Conposta àu
acordo 60 o situação solida, gasosa ou liquida falando o dialetins

entendidos por todas as coisas artnal, vegetal ou nincral água via
ja intrepidanente pelas 4 dimensões , sustetando (Chute ui brotio
no canpo ₪ ele vai gritar "Agma"), destruindo ( Odedo do nenêno
holandes lenbra a visão de,Axaras Je criando (lá foi dito que os
seres hunanos foram invetados pelaágua couo un ueio paxa tranapor-
tar cla nesmo de un lugar para o outro, uas ásto é outra histoxid.

Beupre er novinento, seilpre escorrendo(yuria corrente ou na “eso

cidade de una geleira), zituica, dinânica- ,nudando e trabalhando

suas mudanças, uia nad nática virada-pelo lado avesso, uba filoso-

fia ao reverso, a senpre indo odisséia da água é vertualnente irz

resistivcl. Epaxa onde o água fox, vai juntoa areba na gaxupa-

Sissy HanEshaw uma vez ensinou vi piriquito apegar carona. "

Não há nuito nais nessc sentido que possa sex ensinado aua aneba.

Por sua esperteza coro passageira, 6 tanbein pela nancira qraca

prefeita que regolveu suas tensões sexuais, à aneba (e não o pare

סמעסהם Dona Catarina) é por aqui proclanada o nascote of£icãal

do Ichud Hdabondilo 2
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ú para a 1º aneba, aonde qu x que ela estejas Dos 800 «

ac dizer feliz aniversário. feliz aniversário para você.

Even the Cow Girls Get the Blue
0 tou 00 0נב5 -

Tradução e adaptação do prefacio- ₪ טרטהברורה

+ לזךקוצ 8 a *
=

A 0 Kmoc julgue 0s cutroso Não pelos erros que prai

2 conet.r a respeito deles, Las pelo que pode “.% +

a a respeito dc si ב0800 ="

2
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“Uno vida1 juúdica pode ser desenvolwida seu base

*. territorial ?

2) Coro operar os fatores assinilacionistas e 08 isolador.s

sobre os judeus da Anéxica Latina?

2( Boxochov atixia que não existe. "interresos naciona”.s

abstratos", já que “cada classe terseus próprios interrescs

nacionais". Esse enfaque É aplicevel a realidade judoica da lise

pora no princípio do século, na nossa época, e à realidade

israelense atual ?

Colaboração: Sérgio 4 eighof-

ESPAÇO RESERVADO PARA O SEU ARTIGO

2:22:82:תםועבגפ:₪20:95
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| LEIA E PENSE

Não tendo conseguido curar ה

a miséria, 3 ingnorância, os homens

lembram-se, para ser felizes, de

não pensar em nada disto.  
Pascal

Muito mais do que Israel conservou

o Shabat, o Shabat conservou Israel.

Haam \

x
Ea

Um povo possui tanto céu acima de

sua cabeça quanto solo tem sob se-

us 1

Bialik pres

=

quando a razão se opõe aos interes-

ses dos homens, os homens voltam-se

contra a razão.

e Hobbes

Depois que descobri em mim mesma

como é que se pensa, nunca mais

pude acreditar no pensamento dos

outros.

C. Lispector

Homem algum jamais empobreceu por
dar esmolas em excesso,

Se. Aruch

  

  

  



LIC HOP E Rbesmas ceu id, o dE figo izos . E Sao 0

-MAIS uma coluna nc nosso ljon. Agora, em todos Alonim:. MR, BEIT,

—SHAVUOT: O Ickhud Participou da festa Ge Shavuot no CIP, Uma enor-:

me cesta cheia de doces representando 0 10700 ה-27=ד.

“Uma ótima atividade Tarbmii: O jogo BRASIL x AUSTRIA visto por mmi

tos chaverim no último casi ugo no 8מ125 À alegria e bagunça foi to

tal. Até ICHIDETES havia,

-A vo. Itonut conta com 819 טעו 8698840

-Quem matou Salomão Hayala29? Porque rão fazer um IBOPR???

Foi feito e as opiniões são gerais, Vamos ver quem acertarão

 

Sercio-Herculano Marc io-Samir Vivian-Dr. Pirilo

Salmo-C16 Pchatec has- Felipe Alberto-Pai da Amanda

Saul-Hereulano Isac- Meco» Silvia-Samir

Ariel-Gang do FelipeAni-Samir Nelson-Nec”

Raquel--Iissef Lia-Samir Tamara-Neco

-COLABORE COM A ITONUZ ema

SUICÍDIO DO NAZISTA

Amassando com o 801800 0 ato ; גבש Wagner ingeriu ca-

sap

cos das lentes de se óculos. Sccorriião imediatamente na prisao;,a

nazista agora está passarão vem,

 

Desde o acontecimento ₪ tornou-se total, pois, 0 80-

verno brasileiro quer entregê ao país qude será extraditado.

Sim, ele pagará seus pecaãos IVO» \
Gazeta do Povastolab.: -sac

esvcone o ss סרשש 3 6 06 0600079090

Como foi prometido agr? vai alguns jogos para טס Madricho

Lembramos que estes jogos rem ecmpre se adaptam à sua Evutzão,

Mitos destes jcgos sas conhecidos vor todos, mas, mica sao

lembrados. Não espere jogos sovos, sô sao LEMBRETES

1.-TZ0F IM
>

Local: CHEDER Nº 6 ₪ 5

CONSRRUÇÃO: Sentam-se todos em rodas Cada chaver escolhe para

81 o rome de algumEEE rio q qualquer סושש

acidente de Israel

ANDAMENTO: O madrich conta acerea de מ8סת

toca em algum סשתפספ₪ג10מסמפ6 1 0₪ido por um dos cha

nichim, este Ceve baier paimase Quandoo madricha fala“IsS

rael" todos batem palmas, Quem erra sai ão 10800

OBS: O Madrich pode confundir os chanichim 6/ palavras semelthan

tes.

2-SOLELIM (conforme a k.: Bzofim8

SE BU FOSSE

Local: Cheder אפ 70 ₪ 0

CONSTRUGÃO: Todos sentam-se em rodas.

ANDAMENTO: Cada participante diz ao ouvido do chaver qu.

a direita o quequerser, por €Xes leitero, 5 8

vizinho da esquesda Pora quespor ex.s para veind er

leise, Todos participantes dizem ao mesmo tempo O

que querem ser para a direita e para que ao chaver

da esquerêa:

FONAL: Logo cada um diz o que ouvino

VAADA ITONUT: ISAC

SERG TO

“EADECEMOS A PATTY (nosaa colaboradora

ausidua),E O SALMO (futuro colaborador

assíduo). DESTA VEZ NÃO VAMOS PEDIR SUA

COLABORAÇÃO , QUEM PEDIRA SERÁ O SEJ«GILO.


