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הצעומהלשהיתועיבחלכתאקדבחרשאחיחלשממהדעוםקוהיכעידוהןבומכ יונוא-תירקבםיימוקמהםידעולחבייהה”יררז'אההצעומהשםיפסכהיבגלהשדחהתימוקמה .הפלחשהפוקתהיבגלהרבעמבו
ארלןומאיאםויהעיבצהלםעס'לכןיאיכוזהטלחהרואל,`להארנ הצעומהםךישמיאליממרשאתירוזיאה יתבשחאלוזהעבוהו,דבלבםימיהשולשםינשותנוהכב ,אובלדיתעלהרבעמהואונואחירק'לשםיסרטניאהתרימשתניחבמרבד

םימיךותומשגתיםנמאוהומכו,יתעדלעםילבקתמזוחמהלהנמלעל"נהםירבסהה הזןינעבםהלתונעהלאלשהביסהאורינאןיאםירופס

,ברדובכב

ס/:בהכ.י
:םירוזיאההצעומה





ר"ישחנ1ב'כ
1954טסוגואב19

דובכל
.ןייטשרובבלברמ ,"רבוצ"םירוזיאההצעומהובפ
.ר"זארוכ

.ב.א

סייקחרשא"ונוא"הייוזיאהתצפומהתבישילהזבןמזומ'בכ .ד"יסחבאב'גב,ןוךארהפויכ,ונוא-היולגיטוקסהדעוהידרכב .:רוכ9.00ה'םב,'?2.ר.54
-:םויהרדסלע

.ותנוהכמבצררםה?צרתרבעה
תונקתהזנוץלהצצוצהתקוחמ)הל56ויקכלכאחהב )21.11.4ם[”דסחןוחנ'סג:וימ!9'סמ



ד"יותב"'נ
4?1%עסוגוטב19

דו”
,ןייייררל?לכרמ
."רכרה':ירוזימה"צזרה:ה
־;ר"זװרפכ

.ג.א

םייקהרןא"ובוא"הייוזיאצהצעומהתבישילהזכןנזופ':כ
ד"יבת:\:'גב,ןו"א־הבויב,רבוה-`יר:ייוקמהדעוהידיך”

,:ר:3.0%ה`*,79.ר.ף4
-:םויהרדבלכ

.ותגוזכטםצ"וםה
?`הצצור;חכוהי)הל36

.17['וץהןוהב'טךךויצ
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;וחד`י

רייוסבוץ*פצ
1954ססובווג59

דובכל
,החומסופ
.חיווזיזגחנצומהרבח ונואחרפןפ

ןונפא

םייץװםוטו”וגיו"םירוזיאההצעומותבישילהזבומזוס"בכ .ד"יוװבאב'בכ.[רשויהםויב,ונוא-תירקבי”ווסהדעוהפוריסב .ביצנ9.00תושנ.{22.8.54
-:םייחריסלע

.ותניחבמהזורפהשארחרבוה
49'סבטיבמה#בװךהצעומהסקוטס)ב(56ףיעסלםאתהב
:,.)21.11.49.ר'ופןושחב'סבסריס

ןברדובכב



`הוהד

ד'ישחבאכ'כ
1954טסוגואב19

דובכל
,החומסדמ
,םירוזיאההצעומהרבח

יניאהרבעמ

..ב.א

םייקתהרשא"רגוא"םירוזיאההצעומותבישילהזבןמזומבנ
,ז”ישתבאב'גב,ןרםאיחםויב,ונוא-הירקבירקסהדעוהידרשמב .ברעב9.90העשב,{22.8.54
-:םויהרדסלע

.ותנוהכמהצעומהשארתרבעה
49'סמתונקתהנוק(הצעומהתקוחמ)ה(56ףיעסלםאתהב .)21.11.49,י"שהןובחב'סכםויס

,בר];כבכב

#

%
עחו'גנרך/ן

6.1



«!`א

פיהו
' ד"יפחבאב'כ

1954טסוגואב18

דובכל
,ןייטשנרבבלכוס
”,”ונוא"תיווזיאההצעומהרבח

:י'זירפכ
;ג.א

םייקוחרשא”ונוא"םירוזיאההצעומההבישילהזבןמזוס'בכ- ,רייסהבאב'גכ,ןושארהםויב.ונוא-תירקבימוקמהדעוהידרשמב .ברעב9.00העשב,{22.8.54

-:םויהרדסלע
.ותנוהכבהצעומהשארהרבעה
תונקתהזבוזךהצעוךהתקוחמ)ה(36ףיעסלםאתהב {21.11.49:”ופהןוטחב'סבםויס49'סמ



רדהל
...ד.-.ח.י"י.,\ףנ
.היררזיאההצעומהרבח

:־ייטתחרבא"יוביגב".”ירודיש.`ד."־""”י
»'

.־רךו”,רו
רכץבויל.צכיהרקוחיי"”'נ
/ג,(«-!.«
ו1-סייפןי{ייןו*



.'וז'װבי'יפ48די"?יל: '

.םיוװימהאנוװ"םא

»4168

,[יטלופ.לו`ז:'וני”יפ
.ח

`3.954טסוגואבופד

םייומסדוו"ויבוו'!!!ןוזיבההנורסחפגיוילהזבוסטוו'ספ
'-.דיימ”בוכ'גב.חוודתםריב.וברו-סיו'גיטומפועװז”ומכ

.ברעב9.00םעטב.)2ו.6.543

־בסויהודסלע,.ג
'.ותנוהכבתנבומהשורןוגוה

,ןובזעהזבנן<תונופהװץוחט)א(36ףיעסלםאתהב
-421.11649,ו”מןוסוט'סכםויב49'ספ

'יופףיךונככ



”1

ךותב
רייוגבגב'כ
1954ססוגווב!9

:'\דובכל

(?.ירויסב.:וב !*,”וברו”חירו.יאההנכובהויוי ק"ל&.גפש
».\/ !'נוא

.[ינפגןפאלוחביוילםירוזיאההצעומבסוגנ:ןווגה
!!!וספתכיויחוסנכל'בכ!בגנ9.8.54םויב'בולבתכנרשאוגבםכסב סבכל'בכתובייחמההצעומהתקוחב)ד(50ףיעסלוךמתסהבםירוזיאה וספספיכתוחפללעהעידיךכלעהסבוהםאןיגפהוסאלשהצעומהבישי .םנורסחיונב
«הסססיטיטפה,ןוטיוונפלחהםנויסנתקוחלםאתהב:םגול'בכוליבוה )2248.54(.ו־יפםגנב'גב.ןיפודהורינםירופיצהתועיסהתבישילטננטול ושגוזהבישיבץלמםחול'בכםוןיפצהלסיובכםםונגסו.ברעב9.00העוב .םיקוחבגוחבווגוח-סירויטוקסהדעוהידרשמבסייקחם

-:סריתרדסלע
,ותנוהכבהצעומהסורתרבעה ,49'סמתונומתץבוקוהצעומבםפוסב)ב(36ףיעסלםוחתב ;{21.11.49.ויטפורפסב'סכטויס

.בר?יכבב

!%

(ן/!חח/{\

.ןוכסחלעחודבסװא-יןסופוקיפלוסטוה
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