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Ref.- EDI- 904 /

S.Paulo, 31 de Agôsto de 1955.

EDITH FRIESEL A
Rio de Jarngiro

Edith:- à , : / 2Anexo vai a eopia da carta enviada ao Chanan Eyror sobre to-
.* 2 - - . . .do o assunto da alia. OMosca e o João deverao providenciar ainda

hoje o envio da carta sobre aliat-Hanoar. Na carta ao Aynor foi una
copia da carta em inglês à Machleket Haaliaa cgm o pedido que elo a
resuvis por via dipicorérica, A Machleket Haaliz, em Eretz. Veja so
ele o fez. Com o Chico foram uma série de recados, inclusivo um te-
legrama a ser enviado atraves do Vainer e que, conto como certo que

הו ¿e 2 4 a 3 zseguiu, tanto que ja o iuédii na carta do Aynor. Abaixo vai o tez=
to de ais um telegraua, a ser enviado atraves do Vainer, que seráa
talvez um pouco dificil de consecuir, pois ele se destina a Bror=
Chail, mas faga tudo pare que siga, porque estauos sem dinheiro para
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TITARVU MIAD MACHABLEI הגהה INIAN MISHPACHOT MICHTAVELNU
LAB 15/6 NITABEID SIOP GAM ALIAH CHEVRA TZEIKA STOP
SHEITNÚÓ HORAA DOHUFA KERENHAIESSOD RIO

CREINFBLD,

Traducao- Intervenham imediatamente Machleket Alisá, assunto femilias
nossa carta Daraelos 15/6 perdeu y Tambsi -chevra jovem pt. Que

.
e.

enviem autorização uzgente Koren Haiessod Ride

Chico, esclaruscêm.

 

  Á rece na Embaixada, segundo 8 conversa com qficou para sor 1 , As . 3 .ב para ser: - -68 entro elo o embaixador. Quando vo-om 6186, torne a perguntar,

 

érelo ser cogveniente no dia da

de ¿stou aguardando urgénte telograma ou telofonenma
200, sobre todos os assunios pedidos.

Abraços, ¿lei !

e

 

Adclono N. Cheinfeld.  


