
 

 

2 ——_—

No Le /

DI- 86 S.Paulo, 4 de novembro de 1954,-

Ao

Chaver Jorge Sussman

Kondres- Englaterra

Prezado chaver:

Queriamos aproveitar a sua permanência na Inglaterra para

que nos auxiliasse na solução de algumas questões pendentes nas quais sua

interferência seria de grande valors

1)- I.C.A. — Por ocasião da estadia do sr. Germonsky diretor mundial da I.

C.A., no Rio de Janeiro em companhia do sr. Aisenberg, teve o gr. José Ex-

man a oportunidade de fazer uma proposta à I.C.A., no sentido da compra —

de uma fazenda entre 5 a 10 alqueires, no valor aproximado de cré 400,000,

00, próximo do Rio de Janeiro. Este sitio seria entregue a juventude cha —

lutziana p/ suas realizações no campo, como0acampamentos ,

etc, continuando éste sitio de propiedade da 1.C.A.

A Hanhagá Artzit dirigiu-se ao sr. José Exman, a respeito

de uma séde no Rio de Janeiro para a mesma juventude que 6 de grande neces-

sidade para as suas atividades. As condições seriam as mesmas da fazenda,

ou seja, a compra da casa pela ICA, cedida a Juventude Chalutziana, mas de
propiedade da ICA,

Seria interessante que você entrasse em contato com o sr.-

GERMONSKY, e tratasse dested assunto, porque pera nos agora é fundamental

o conseguir uma sede oude possamos desenvolver as nossas atividades, já

que grandes são as dificuldades financeiras pera consegui-la, Esta sede —

deveria atender as necessidade de juventude chalutziana,

2)-LIVROS AGRICOLAS- Seriade grande valia se v. pudesse enviar-nos um ca-

talogo de livors de ensino agricola, e da mesma forma livews de ensino

que você pudesse conseguir para nós.Ede nesso interesse principhimente

os ramos de horticultura,economia agricola e mecânica יו

3)- Agradeça a Mr. Julius Dickstein,o seu donativo. Para a Juventude Chalu-

lutzimama para a compra de u'a mula mecanica para a nossa hachshará. Seguiu

carta oficial a Mr. Julius Dickstein com o recibo respectivo.

Sem mais,por ora,agradecemos antecipadamente,
\ \\

 



 

S.Paulo,4 de novembro de 1954

A

Jorge Sussman

Londres- Inglaterra

Prezafo chaver,

Enviamos anexo uma carta,através da qual pedimos-lhe
que veja os assuntos relacionados com a ICA em Londres. A béde no Rio
é fundamental e de fato pedimos que faça o maior empenhe em consegui-la.
08 outros assuntos que na carta citamos, são formais,somente para facili-
tar a sua ação dentro da ICA.

Esperamos que nes envie o mais breve possivel relatofios
de como andam as coisas.A carta anexa deve ser apresentada a Mr. Germons-
ky,que fala português e muito amigo de José Exman,onde esteve por acasião
de sua vinda ao Rio,

Sem mais por ora, esperando aoticias suas,

Aleh,

eaTAESCZedo
Erwin Semmel - maskir

 


