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Cmit8. dos
Amigos de Bror-Cail

São Paulo

 
Presado=sr. Corinaldi.

Recebemos vosse carte de 17/10 bem como o cheque e passamos à E)

responder.

CHEQUE: - Con pmme telegrama nviado hoje, restituimos anexo o

cheque, por nao turmos conseguido fazer ys> do mesmo pare e obertura

do crédito, vor não ter.o Misrad Haotzar ndo tir co cordado com a for=

ma do mesmos. Pelo telegrama onterior, jó exlicamos como deveria ser

enviado.» dinheiko. O Inportante é ue o dheque seja s cado a f:vor do

kibutz Bror=Cho1t| é aconselhemos 068 8 remessa seia f ita pelo London

Bank de São Paulo porô o Bank Leumi de Tel-Aviwv. Esperamos que a

esta altura ¡8 tenhem enviado o cheque como pedimos nº telegrama hoje

expedido norque o prazo paro a aberturd do credito foi prorrogado pars

odio |5 do corrente. Esperamos, assim, concluir os trômites legais

finsneciros, enviando, assim que recebermos 0 aviso do banco, O

dinhelro & ordem do Tovoglieri, Itália, As Instruções para Tovaglieri

serão: tr-nsmitidas por intermédio do Bank Leumi: por ocasião de abertu-

ro do crédito documentários a»

Queremos lhe Informar tambem que o nº 160] é para uso interno

no poísypara questoes aslfondegárias e a licenço de inportação em 9

1mãos € ¡senta de impostos a faondegórias o-torno.A léenca:de n3> code

ser tronsmitida pera e Italia por ser este:o da gumento legal mas não

haverá dificuldades neste. conto conforme fomos informados por instências

com. etenteso

OUTRAS MAQUINAS - Como ¡3 escrvemos em corta anterior seria desejar

sara focilitar o envio de dutros maq) inasfronsformar. ficiamente > comi-

8 es comitê de edoçõão de Bror-Chail do Keren Hayessodalsto possibilita-

Fra uma ¿propaganda mais eficiente bem como evitar todos os impecihos

legais comoos em relação oo torno.Aguardamos somente vossa pinido

sobre o assunto.0 sr» Krous,da Agéncia Judaica,com o qual nos. recomenda

entrarm»s-em contoto diss spérar comunicação d> Brasil sobre ist) para

tmar os primeiros providências no essuntõs Sobre may Ines em si int re-

ssaria mos umó cmionete (tender)que. é possivel conseguir, no pals utroves

do Keren Hayesod (Comité de Adoção).

Outres atividades fóúnonciros «Em sus ultimo corta escreve » sr, 
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sobre outras atividades, especislminte à que o sr. Isac Teperman cropoéestá em estudos nos instâncias do Kibutz e esoro poder responder proxi-momente sábre esta quest8o0.Já há tempo está o noss> pensamento dirigidoneste direção assim que vem esta proposta de encontro as nossas intenções.Pretendemos tambem vor com é sra. Corinaldi este assunto enes de viajers,

Na espera de vossa resposta e esperando nos proximos d'as novementethes escrever,enviamos nossas cordiais saudações.

 

Aron Thalenberg - meskir.

 


