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גפתלי ואילנת
מוסקה וחוחגת
רוסרפן וה*נדה
Teve

135 0951

גזמ האורו חדטנו את טליתת הדו"ת*ם של יסיכות הפצכירות
והאסיפה הכלל*ה ,אג' תקזה חזה יספק לכט חומר אינפורמסיכי על הנקסה

במחץ ובמוסדותיו,
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 "era as baiaקבלתב רחמים פרסיים מסעס הכרים שונים על האסיסה
המגיגית לקבלתם לחברךדה במסץ ,ללא הפערה המלילה הרגסתה החג
לבטה אה כדלנז [סמהנו סמתה אמיתית ,באסיפה לאהר שטמועת רכר*ה סל
היה כפזס הגרעין התבסאו גם תכר%סן דב צ ,,מריס ב %60) ,,דב,
בלהח ,ארלה ,ךב ר -,קדס לאטיפה הכנים מ'וחדה mapa mar za
סבה ,סקט האסיפה התנהל לפי המקובל כתנועה הקבוציתה לפ* דוגפת
המכון לחקר ההג בקבו],
כעה חכרת "הדרורים" פכב'גה את מסיבם מסינם אטר אחול ב?,9501-
וטליה מוזכגי'ם א"טים סונים ראנסי מוסדרות אזר הזיו קטורים בהברה,
מגרעיץ מכיןך תערוכה ענפה  797הכנית אדמנוהית ,

יתגייסו לנה"ל,
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א ,האסיפה האחר%נה ההליסה לאסר את פנייה מספי' גדנקן לקקור הורים
מהו"ל.,

ב ,כַלַפי מחפ' ) merma Sarקראתם כמכתב* ועדת התנועה אל ההנהגה|

אש

הארציה ,ב"נתים לא יצאד  A9PA DPSבטהרור מהצבא ,פרשטת דה
עגזמה מאד לאור סרוב האסיפה לאפטר לג"ל הושחת לפי מקטתו ,יח
לציין טמבל על וינר עקב החלסתרו אטר כה קדו כרומים מניעיס
 MIA DINמספהתידתה מפוככות ,אכה סל רחל כבקורה פאן
 notoסכן על המדורח ווזנר כרע פרך וחצר מעפדתו הקודפה ,חרוא
חוצר ומבט*ה חלמרות הפל לאחר  6הדסי בראדיל הוא יחזור ,כדא*
לזמור אתד קסר ללעצור לז ,אמנס ההדדס הצמוריים ?היך קחים,

 Coto saריג;קכיץ הורזדה הצקנים סל פרידה "בזצפן סל טרוף עתר
המליטך לתדור לבראדיל ,לכפץ מכרך אה כל הפציהה צ%מהכונג*ם לצאעת

בינואר ,כפי סגפ התנגדנו לכואב ונסינר לדמוה את הנסיעה  24געט

 runsני'סינו להסביף את הארפהקעה הבלה* מוצלהה ,למרוה הכל
המליטו לרדה,

ד ,סוף סוף נפתרח בעייה לו*  eraבלי? הפלסה אביור הטפ*מך
הכוסדות לההזירו לבראזיל ,8-05,1,81

ה ,לאחך שגה ממימה סל ספול העלהנו לטכנק אה המוסדוה לתהץ'ור את
מספ' פו(ורוף האב וגב' גנית לְכראציל ,הפוא על פולנו הברכח,
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 %,דכרית מילד בעה שורור מן הצבא החליס לעדוב אה הקכ' ספאה
נטואיו כחוץ,
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למעךברוה-חיל >

 quתצפהענו פפכתבו האחרון חל 3ו"ר הועד בטאן-פאולו גו הוא מביע
הרעומ ₪על*נד ,הסברנו לו כמה ש*כולנו את המאב הכספי והתוויגו
קו* פעצלה לעתיך ,דהיינו רכוז כל פעולות הועד מסביב לבניית
 Aia 92 HEDהצפמנות הדמגו אה ד"ר קורינלדי לבקרנו וע"י*
e
כך לתסיר אה כל א* ההבנוה,

ב ,הועד בר*ו טרס עגנה למכתבנו ,נכקדכט niכמיטב היכפולה
ולקטור אוהט אתנו 09711 ,ספעלו רבוה כזפסן JUAN

ג ,ו"ר פאולו גרזפן מפורסו אלגרה מספל בחסגה פכדנה לזסיפה 9790
בטך טל  052אלף קדוזרוט ,נבקחכם למוז*ם לור כל העדרה הדרומה,
הצר האוכל  .-יסודות חדר-האוכל כבר הדנתן וכן "צקו אה הרצפה.,
חדר האוכל 
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 “Ima nu “auto *ixההָר-האוכלל לפץ הטנוייס האהרוניס;
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 9535בף'ון האסטרות עדד להוסיף תוספה
הכרעה צו לועדיסאן-פאולה ,

ns

e

ס"ה  046,023מפר

*

*

ה
*

>" 601

264700.

11,359
.0855445

למסכה נהדר* קירור(העכרנו

e...

*
*.

לעורך הכפג'ייה הנ"ל אנו צקוקיס לספוט של  000,731,-ל"י לפי
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ברסוחנו סכום של  005,12,-ל" +מתט  000,06,-מהפוכנרת ה*הורית
 ,21,500 «e 1ו

מקפסנו מעועד להעביר את הכסף אטר כרסורחו ע"ש של ההבריס מרין
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ויונברג ,טלמה שניירר ,ציסיך ס'מבליסטה,

סספ' סגל  -לא הבינונו את ההטבר של אילנה בנצון ,לפי היצדיעוה
) 7137 31דר (דרוקר) מפי אמו  -הוכרד על מפעל כזח
 NO MO PITIDO arpa ¿OÍ MORI Asהצבריט,

,0

הגיען אלינו הברי תקב' האתרוגה ולפ*  0919הצטרפו לגרעין בגבע,

אתט הג"עה כספ' *ַיצ ,אהמול הגיעו גם עוד  4הבר*ש ,נבקסכט
להודוה לבל אלה שאטר שלחו מתנות למסץ,
למזובהכם אנו ממהיגיס,
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