
  

ICHUD HABONIM 

 םי'נובה דוחא
HANHAGÁ ARTZIT 

CAIXA POSTAL, 13838 - (AGENCIA BOM RETIRO) 
TELEFONE: 220-7220 

SÃO PAULO - BRASIL 
—— — — 

  

Eב 0  

São Paulo, 27 de novenhro de 1975 

tos chaverim Shalom Ravt 

Por ocasiãodas comemorações de nosso 30º Aniver 

sírio de existência no Brasil, estamos tzusendo para São Paulo o sucesso 

1028011 ISH CHASSID NAIÁ ( ERA UMA VEZ UM CHASSID ...+) que foi montada 
| Dor ehaverim do nosso movimento em Curitiba, Após duas syreschtações, u- 

sa em Curitiba no dia 21 de novenbro e no Rio de Janeiro no dia 22 de my 

mesmo mês, corosdas com um sucesso estrondoso, queremos com esta poça - 

confraternizar-mos som nossos chaverim das outras Tauot nesta data tão - 

importante para nós. 

Por motivos técnicos de data o horário só nos » 

ventou a altemativa de apresentar a peça espocialmeste pars Truot é os 

oolas judaicas no domingo dia 7 de mux dezenbro às 10:30 hs, da manhã - 
visto que a apresentação da noite do mesmo dia já estava com a lotação - 

uuhilcamento esgotada, é ainda queriam cobrara a entrada, cos o que não - 

congordamos. Assim enviamos-lhes um te vara que um representante de 

vossa Truá possa representá-la,” assim ססמס 0 50 80011008, o osperanos - 

suo no domingo de manhã haja o maior número possível de ohanichim das Tay 

0% visto que o espetágulo em ai É de alto nível e sus mensagen É bastante 

ICHUD HABONIM 

  

 



    

      

OS 

  

o 
icHUD HABONIM 

6 

 םינובה דוח"

           

    

9 
4 

HANHAGA ARTZIT 

CAIXA POSTAL, 13838 - (AGENCIA 
BOM RETIRO) 

TELEFONE: 
220-7220 

sÃo PAULO - BRASIL 

e 
 א =

8 8 profunda + 

municar que 

naverim de 18 anos para 

₪ 528408 6 1115208 5 6 

108 ) vogrot) será uma ótima poul« 

para 08 chaverim pais W 

wvidão ao número muito grando do 
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