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O único Motivo pela Cual ainda me sento à máquina de ea

ver este bilhete ₪94865 6 a necessidade de você mandar pera cá, “forma,

lários dos exames médicos para entrada em hachshará, já que o Chefe não

se digna de responder as ל que enviei sobre mishlachat. Depois 0%

rece umas cartas da Hanhagá por aqui dizendo que quase acaba a mis.]pchat

porgue os snifim não dasnoticias... Creio que no fim vamos ter de culpar

o pessoal do Correio mesmos Mais Zicio tú deves saber que sou maskir ₪6 |

shituf, e uma coisa estou levando bem a sério: entradas em hachahará dese

tes pernambucanos, e por isto peço à gentileza de você me enviar uns fóre

mulários, pois faremos os exames aqui com médicos judeus. Creio ser um be

   
  
   

passo que porei em prática, procurando convencer não de que eles devem àr;

para Hachshará, mais que faltam 70 dias para isto, Vamos começar um Seminã

rio esta semana, com artzaot divididas entre mim, 8 Nena e Newton para o E

pessoal do shituf. Sóbre o programe de mesmo estamos vendo ainda. Problema

ele tem: não se pode dar as mesmas coisas para Sonia, Benjamin e Fernandos

Você conhece 08 24.4, Finalmente 8 que ainda tem papel? Creio que recebe=

ram meu telegrama sóbre as eleiçoes. Tinhamos que fazer o acordo 6 não foi

mal 3 legendas, em minha opinião, já que o Hashomer estava trabalhando bem

junto aos progressistas e teriamos due dbvidir rossos votos com os Clalims

Pado Kurt Sondermam seria o presidente de nosso Comitê Eleitoral, meis af
 

4 fas M.Chvartz com os Clalim, e no duro eles 2 não sabem o porque de ser

4 019118 סט Mapal. Até agora não sei 86 ganhamos as eLleiçoss gerais, mais pe

a lo que têm me falado, parece que para o Mapai o 2º lugar está garantidos
A

0 Mishalachat, creio não ser necessário escrever de novos Estou em contac

Roo to direto com a Hachshará também, O espirito aqui está bom, parece que as

coigas entrosbaram, já que a Nena aprendeu o modo de viver no Recifes rir

gempre, mesmo sem vontade, deixar os principios morais de lado, e lembrar

que está no Recife, falando com o pessoal gem deixar perceber que está com”

vontade de vomitar.s «Você 8806 melhor do que ninguém 0.06 6 180600

Bem chefe fico por aqui. Desculpe ter

1
escritoàà«máquina e o envelope O Jayme tem escrito e não sel comos

a Tuba pi 0Ks. «Lê esquecendo uma coisas em vez de 12 de Setembro como día

de entrada em Hachshará muda para 19, já que só no dia 14 recebo espada no

CPOR, Caso náo receba até amanhã resposta sua de minha última carta, então

terei que escreverde novo tudo sôbre a mishlachats Um abraço em todos do


