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Em aditamento as. comunicações entorioros, o especialmente à nossa
86 85/9 n,p., cumpre-nos informar-lhos termos recebido a resposte do Dire”
tor da Camara de Comércio Ttalo-Teraeliana de Nildo, em virtude do que te
mos a confirmacio dos. venddodores em aceitar o pagamento por intermédio do
clearing italo-ierasliano. : 5 ? 8

a Desta forma elimina-=se o que podia so afigurár o maior obstáculo.
E" preciso, então, que todas as demáis divergencias, as nosso. ver de na-
tureza processual e bursoratica, estejam prontamente solucionadas.

4 Solicitamo-lhos novemento, pois; omaior interessoe&maior ur-
gencia, afim de obter o seguinte: D

1% "que a Licenfa inclua os' acessorios e implementos necessarios, co”
mo. patusdo e como indícado pela copia de fatura aqui anexas

22 - que os valores indicados na Licença concordem com os da fatura;
cireunstencia essa que redundara em últerior beneficio para o Te-
souro de Israel, devido à maior importáncia que pagaremos ein do-
Lares;

que para a validez da abertura de crédito, cujo prazo já se ven-
Seu, seja concedido um periodo razoavel, em função da demora em nos-
sas comunicações e de conveniência de dispor: oportunamente so go
náo mais houver impecilhos;
que nos seja fornecido o nome o endereço corto em Israel ou em
New York da Entidade ou Departamento a quem fazer o pagaiento;
que seja esclarecido se a importação em. Israsl está, neste casos
isenta do direitos elfendegarios, é em caso contrario que nos se-
ja indicado o valor certo que deveremos eriviar juntamente com o
preço da fatura de Toveglieri & 0.

Esclarecemos que o Diretor de Camaro de Comércio Italo-Teraolisha
do Vilão expressa & epinião que some
com esAutoridados deIsrael.

Temos. plena certeza que us Amigos nunca esmorecerão nos esforços
Conclusivos; afim de dar em brevo as definitivas instruções para o despa-
cho do tomo; /

Aproveitamo-nos de oportunidade: para renovar-lhe nossa

cordial saudação.

Comit8 dos "Amigos de Bror Chajl"

  


