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A 400 ANOS CS BILUIM

PLANTARAM À SEMENTE

DA ATUAL MEDINAT ISRAEL

12h) מו já

ג"א(ת

DROR HABONIM- CURITIBA    
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É,mais um ano se passou, onde houveram muitas realizações, 6 /

que o ano de 5742 também seja repleto de realizações e idealismo,

Que a união e o respeito comecem A acontecer neste novo ano que /

começa, Infelismente,pna nossa tnuá, não existe o respeito mútuo, nin

guem respeita ninguem, basta aíguem abrir a boca que já metem o
pau,nem oúvem o que 8 |, ssoa tem a dizer. Vamos ouvir e fazer mais,

e criticar e coçar menos.Esta frase ,6 6188 infeli-mente nin-

guem a ouve, "a, tnuá 6 nossa,e se nós mesmos não a levarmos adiar -:

te ninguém levará por nós",

Também neste ano novo, devemos mandar um kadima para o novo /

snif,Belo Horizonte, que em uma votação quase que unânime,aceitou

a mudança de li.J.J.Gachelet para Dror Habonim.

SHANÁ TOVÁ LEKULAM
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Este 0 wu munco livre-Você não 6 obrigado a gostar de judeus.

E para você que não gosta,eu sugiro que boicote alguns produtos ju
deus como:

O teste Wasserman para sífilis; “digitalis"-descoberto pelo Dm:
Nuslin; Insulina-descoberto-pelo Dr. Minofsky;Clorohidrato-para con
vulsões-descoberto pelo Dr,Lifreich;o teste de “Schick” para difte
ria-descoberto pela Dra. Bella Schick;as vitaminas-descobertas pe10
Dr.Casamir PFunksEstreptomicina-descoberto pelo Dr. Zalman Waxmansas
gotinhas contra a paralisia(Poliomielite)do Dr.Albert Sabin e a va

cina de Polio do Dr.Jonas Salk.

. MUITO BEM: 4 é BOICOTE-OS!!!
A consciencia humanitaria do meu povo faz com que ofereçamos

essas dadivas-a toda humanidade.
4inconsciência fanática requer que todos os anti-semitas co-

mo você aceitem a sífilis, doenças cardíacas, diabetes, convulsõer, '
difteria, desnutrição, paralisia infanti” e tuberculose como um fato
consumado.

Você ficou chocado?Fique.Mas estou alertando:você não vai se
sentir muito bem...

Colaboração:Ricardo Sasson

 

PENSAMENTOS

"Quando um gr»no de pessoas navega em um bote, nenhuma delas
tem direito de abrir um rombo sob seu assento."

Israel Meir

"O que Pedro diz sobre Paulo nos ensina muito mais sobre
Pedro do que sobre Paulo.”

Spinoza

 



DO FOLCLORE JUDAICO

Ninguém tinha pena do pobre homem, que ia de casa em casa,pe-
dindo um groshem ou um pedaço de pão.lMuitas “portas foram-lhe fe-
chadasg e mandaram-no embora, com insultos.0 pobre homem estava אפאפצ
desesperado.Num dia ce inverno, caminhando pelas ruasgsescorre-
gadias, caiu, quebrou uma perna e foi levado a um hospital,

cuando o povo da cidade soube que um pobre forasteiro fora
levado ao hospital com uma perna quebrada, sentiu muita pena por
ele.Uns foram consolá-lo, outros levaram-lhe boa comida. Quando
saiu Co hospital, deram-lhe roupas quentes e uma soma em dinhei-
ro.Antes de deixar a cidade,o pobre escreveu à sua mulher:

- “Louvado seja Drs dinda cara mulher.-Acónteceu um milrsre:
quebrei a perna!"

ז....,.

Moral--A maioria prefere ajudar ao que ja caiu,em vez de
evitar sua queda.

PROVÉRBIOS DA LÍNGUA ÍDICHE

Com lágrimas não se pacam dívidas
Um escravo não pode servir a dois amos
A mortalha não tem bolsos
Quando o pobre sente-se infeliz?
Quando é convidado a dois casasientos no mesmo dia
A pobreza não é v.-rgonha,mas tampouco motivo de orgulho
O homem tem a idade que sua mulher parece ter
Não se pode esconder nada de D'us e dos vizinhos
Pão-duro acaba por pagar duas vezes
Quem serve a dois reis,a um dos dois engana
O coração enxerga melhor que os olhos
Dez inimigos não podem fazer tanto mal a um homem quanto
ele pode causar a si mesmo
Flexas de ouro sempre acertam o alvo
Qualquer favor custa caro, , ,
56 0 destino de um homen e afogar-se,ele o fara ate em um
copo d'agua

Na sauna são todos homens iguais

Colaboração:Riacardo Sasson  



Ge K. CHESTERTON

Aqui jaz Mr.Chesterton,

que para o ceu poderia ter ido,

mas não foi, quando leu
que este era administrado por judeus.

Humbert Wolfe
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ENTREVISTA 00177

-Eu não sou anti-semita,
contanto...

-Contanto?

-Contanto

que de uma maneira,ou outra maneira,

que de toda maneira,

os judeus desapareçam,

Pierre Morhange
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NA ESCURIDÃO

Se me mostram um seixo e eu digo seixo,eles dizem Seixo.
,

Se me mostram uma arvore e eu digo arvore,eles dizem arvo

ro.

Mas se me mostram sangue e eu digo sangue, eles dizem cor.

Amir Guilboa
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100 ANOS DEPOIS

DA 1º AULA !
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