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Porto Alegre, 1º de Setembro de 1949
À Lischka Mercazit
Sao Paulo

Prezados chaverim:

Tem

esta por finalidade acusar o recebimen-

to de vossas cartas datadas de 3 (tres), 6( seis), 11(onze) e ₪8 6
e um) do mez p,p, bem como o,seguinte material:

1º-

"Os congressos Sionistaas! de G. Kregel: um exemplar ;

29- "  ב0 ¿dog judeus nos paizes árabes":

um exemplar;

39%- " La capacité d'  וde la Phbestine de Z. Abramovitbb:

a

um ex

49 "Moledet", Abril 1949: p(doigs) exemplares;

ae "Moledet",

Maxio 1949: 2(dois) exemplares;

-"Igueret Laolé", nº 42: um exemplar;
79. "Davar Laidadim", mE kg: um exemplar;

8º-"Davar Ascharna", nº 24: um exemplar.
9º- "Resoluções do III Kimus Artzi do Dror"

lo*-

Sheilonim

e listas de roupas para doa

11?- Livro de ivrtt,

KINUS CHINUCHI: Concordamos,

4
em vista do exposto,

dez adiar o Kinus Chinuchi,
MINÁRIOS CHINUCHIM: Consideramos interessante

com o vosso propósito

a realização deste

semi

nário, Temos, entretanto, a expor o seguinte: a

fixada para tal, isto é, de 2 de Setembro a 7 do mesmo mez,

compre

dendo 5(cinco) dias é insuficiente para nós, visto não haver 08810111 dades de empregar o dia todo (exeptuaando somente o sabado e o domingo
)
em contato com oschanichim na realiização de ENRXEXAZX programa
traçado,

Por isto, cremos que diante da situação local,

surtira muito mais efei-

to uma estadia bem mais prolongada dos chaverim em nosso
snif. Neste
sentido, solicitamos a Lischka que suspenda a vinda dos
mesmos para a
data fixada e que possam vir mais tarde afim de PpermBaecere
m um minimo
de um mez, de preferencia para fins de Setembro, Como
é de vosso conhecimento foi-nos dado um pequeno seminário de uma
semana a cargo do cha-

ver Efraim, Constituiu uma orienta ção para estudo,
ressante

Ser-nos--2,

sumamente

se O mesmo puder ser void ue e profundamen
te,

a concretização deste projeto, solbtitamos
a
schka que um dos אש
him seja O chaver Efraim, Evitemos entrar em
O explicações,
em

ter

tido

ou

verao ào próprio chaver Kiraiu

as

necessarias,

Sobre vossa carta de 21 do mez, passado,
cremos que O exposto é
eficiente e ume trará os melhores Beneficios
para o fundo de

hara e Schlichut.

1

Esperamos o devido material para dar inicio ao

Sobre vossa carta de

Chinuchi,

3 do mez p. P.,

deixamos de

responder

com
porque perdeu sentido de 8 visto a transferencia do Kinus
Providenciaremos

entretantó

de

respondeta devidamente,
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