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1't de junho de 1503
À Hanhagá Artzii
Prezados chaverim

Temos dois assuntos a ratars
SCHLICHUT JOSE! OG - O chaver Etrog, sus: bachurá e

di dar todos os obstáculos 8068 prolong
Não & nossa culra que, momen tanto tempo após tomada a

sobre a sua us possa ele seguir. Alem da costumes
das instâncias, houvex questões referentes %

1441209, o que motivou a demoras,
Seguem e no dia לק ad jutho pe

o Brasil no dia 4% pelo navio Prov >
Lo dia 22, Les de pedirmos a encã 0 2n1 en: a um
liach do movimento para o movimen queremos aqui examinar com vocêsas possibilidades de que o ch: E ida chegue a participar no
kinus (ou moatzêá) que deverá ser rea en de julho, Até ago =ra não recebemos noticias oficiais sobre essa realizaçãoL motivo aqual néo sabemos se será kinus ou mostz4), alem de noticias part.cula
1082 - de so conhecermos o.conteudo do temario (esreramos que ve

via aérea), supomos que 1 1 questões em que seria
Se for possivel, seria pois
um ou dois dias,

2) ALIÁ DO SEGUN] FUE O as TOS grupo constiiuido peshaverim da Hanhagã. schiichia 3 e retardaitários do 4o,seguido podemos ua! das à evidas, deverá fa.a1iê em setembro, Queremos: 2 Y 8 m que É necessá-
ar esta alió, para >) intervalo ez 63688 66 .6

os a inferior a 8

devido ao fato de que, s
ב para hachshará de

nencia na hachshará será contado a
intervalo enire as datas de chesada deste

dois meses, Se o intervalo for inferior
de permanencia.
Ora, se isso acontecer com o «o, ₪

amente pelo menos oito meses, o que alem de inconve a 0obrigaria a entrada7 n Brur Chail numa nia: imprópria,pleno inverno. Justifica=se portanto a nosse prevencío.

Esperando que om n icias mis constantes de vos

nhecimento direto dos fatos e nº sejamos obrig

£uposicdes, envian

” merZkez 7 A
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