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HANHAGÁ  זולזפא- הנחנה אהצית

wola, Y HalAAa nei

são dad :25 de “agosto de 19544

A
Vaddat Hetiuá
Bror Chail”

cl cópia para David Perlov

Prezados chaverim:

1) Aliá de DavidBs:

recebomos carta oficial do ch

ver David Pe10 procedente de Paris, datada de. fins de: jJulhos

ta carta o. chaver dá por encerrado o seu estudo er França e pr:
fazer suá 9114 para Pretz, em meados de outubro.
Como e do co

1

nto. dos .chaverim, David tove o Seu Sheilon aprovado-na epoca de 32

in, pela -Lishká de então.

Chaver Bavid recebeu nesta vcasião uma

sed: Leman. He
lachsharo ty de 5% classe, trajecto AUD

)

ferma

passage
E

segundo

o chaver, noncha chegou 4 receber dos responsaveis do ga

rin 9 trajeto Karselhasfaifa,

Naturalmente esta fora 66 qualquer

possivel 007108 que: ao terem eventualmente vendido a pastagem ( se é
que não está em poder de algun dos chaverim) por necessidade de gas
yin ou qual quer motivo que sejes os refe:
3 p= tenham tido
2
ד
claro para Si como, por intermédio não sabemos

movimento

perdio

francés ou outro

lugar qualquer,

tePia outras

Chaver David pede t:ambém fundos pára. a viagem Ps
outros gastos, que Serão. soluciôn:ados do: Brasil; na

foram

até ה

Est
s pedindo. qué a Vasdat: hata á tome a se
selarecimento urgente deste proble
pois que.» contacto
dificil cow 02
próprios chaverin além do. que- falhas nos nossos:

determinar extanente a quem se

vos não permitem

dirigir.

Cremos

 דpoder Sugerir nesse nosso pedido que 05 Chaverim inicialmente
Ti jom=se 3 Carobina, Bariach ou Tdel- que, com certeza, algo. poderão

informar e

Pedimos que os. chaverim que se partiam em contaco dire

pressa pass
to com David e nos mantenham informados». O assunto.t
 ליdos cha
complexos e dificeis problemas de Davia (ja de”

Ichud

Hanoar

1

 איחוד הנוער החלוצי/

HANHAGÁ ARTZIT - FP$IRMT
CAIXA POSTAL, 1601 *
SAO PAULO” BRASIL

verim) estão ligados à sua aliá na data citadas:

2) ב41 66 Isaac e Rosita:

pmw motivos já

de conhecimento dos chaverim
Zy fizeram aliá isolados de' seu gorin, estes dois
chhverinms

Pertiram éles. com o navio: Bretagne, tendo saido do porto

de Santos, no dia 23 de agosto.

Sem mais pór ora, esperando receber logo notícias dos

Chaverim, nosso chalutziano

Alei v'Aghshem

Ervin Senmel
Maskir Rashi

Queremos, para evitar qualquér dúvida, deixar claro
aos chaverim que o móvim - não só não possue

nima obrigação de pagar uma
passagem Marselha-Ha
já recebida do Vaad Leman  הcomo ainda
não possue nem fundos nem orçamnentes possivel para

tantos
Endereço do David:

:
David Perlov

a/c Mme. Lorquet

20 bis, Rue Jouvenet
XVI
Paris

Ichud

Hanoar

Hachalutei

