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Amigo Cheinfeld.

que tudo dara certos
Vamos ver aquilo que fiquei de fazers
Einor: dei 08 ע608008 8 618. 2180 (0

e deu-nos Eres volumes das cronicas do Jose Lins do Rego,

0.5: Israel. Dei um ano snif Rio e te envio os outros

dois na primeira oportunidade. Fiquei do telefonar ao

Finor na 2º feiras para saber se ele vai precisar o sv₪

vara levar as mudas, ou para levar algum pactos , ,

Aliat Hanoars O telegrama foi enviado. Alias ha

algg que prec Isar tolegrafar urgente. 0 misdent alia

esta com uma lista antiga: 17 chajutzia, 2 aliat banoar

2 maes e Y) filhos= 2h passagens. FM? preciso telegrafar

dizendo a lista oficial e maádamee”“carta. Ha outra cousa

O Pan 2608060 uma carta da Unificada de Pokiegre dizendo

para resolver cor cuidado0 çaso dos Tabajansyi, porque

um des filhos parece que q devil menta), ok e,nao seis

Plegegrafe ao misdrat alia o mande uma carta. Eu hojo a

tardo felarei con Ganshuldzitser dizaedo que sao 17 passe-

gens se

 

Tzopale: êle vai telegrafar. Não estã informado
de nada O que fazer. E! bos nandar uma carta a ele expli-

cando. Passei a ele todo o caso da Sra. Juven. Os papeis

Q4no an Chana oda Clarinha 6880 prontos. ,
- Exposigao no Rios falei numa reuniao do Keren

Hamagugno De qualquer foras e prebiso que 0 Jimico venha

para ea no día 2, pars conseguir algumas cousas, Telegrad

me a respeito. Praticamente estou de maos atadas enquanto

o Jimico não vier, pêis e preciso ver algumas cousas im»

portante3»
Takssivims Falei 600 8 Dna, Chama, Disse-lhe q

que makrocamaamparacÁgas o Van Hanoar fmzxam esta em vias

de fazer em emprestimo e que pagariamos os LO 11,6

cois ela que para evixtar reuessas de dinheiro que os ho a

mil iriam ser descontados do taksmive Ela perguntou se as

pioneiras em SePo iriam dar dinhúrio, porque ouviiifalar
que uma festa que elas vão fazer no día 31 aulo
para ns machanot. Em todo 0 caso ela ficóu de eternas  



para S.Paulo e Pellegre (escrever) dizendo paranão daremws dinheiro para obreporque O taksviv sera centrale ela me deu a entender que os 100 mil iriam sair. Não
te garanto nada ainda. Telefonarei hoje a noite a ela,Se surgir algyme cousa de diferente eu telegrafo. Dg qual=quer forma ate 3a. feira te telegrafo sobre o que ha,86060008 08 12 mil da Wizo. O snif pegeu 5 mil,, l mil98898201 amanha na casa do Jimico e 2.200,00 sgra para a
passagem da Elisa, Aconteceu queem S.Paulo nao reservarmPassagem do Rio a Recife e O avião estava lotado, O Bubytrocou a passagem para outra compania e teve que pagar unadiferença 6644

Ha uma outra cousa, O snif envilu um orçamento com umdgfecit dg 26 mil. Este orçamento sera revisto e O defecinao devera ser maior do que uns 8 milo. Logo qu“ ficar x|te enviaremos, Ed
SObre 0, táaksviy,da Wizo ainda não deu pera eu vero

Vergi no maximo ate 2a, feira, pois parece que a reuniaosera na 3a. 2 4
Bem acho que e sô por enquanto, Houve ontem uma reunis

00 gaskirut, onde foi visto que se 18288 um dia de conceriragao (domingo a tarde) para se ver o assunto machon e de
tino de 7% garin.
08 . 2060 que 8120025 for a S.Paulo te mando os 11

do Jose Lins do Rego.
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Pedo = Escreva-ue qual o endereço melhor para te
enviar telegramas
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