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Juino pebesique 600070006 Lennée ohega-

Frozados Unavoriu,

Contiriinmos nossa carta'de 15 de
do em mou poder no devido tempos .

Logo depois de ter-dospacindo s carta supreו-
: mencioneda, em18/7 p.p., recebemos a sua do 7-de Julho, que somente nos trouxe
a copia do orgaménto relativo as instatações a vapor de novacozinhe. Como ja
dissemos com wnossa anterior, echamos de bom alvitre que o Kibutz inicie o pro”
cosso da nova construção e providencie para as novas instalações, visto que de
nossa parte pensamos por-lhes'a disposição, até o tim de 195, a quantia de
08 10.000,00, e talvez mais, so os nossos esforços de engerisção forem bem su-
cedidos. - Aguardamos, pois, suas noticias à respeito.

Transferôncia de dinheiro - Em virtide de sua informação, isto éque O
veria existir um cambio mais vantajoso para As Construções agricolas, oscrevernos
logo 2 1988080 םס 030 de Jeneiro. Um resposta, 5 16260860 declarou ser esta a pri-
ro ire' vez em que: ete:tem conhecimento de tal possibilidede, cujos pormenores diz
ignorar por completo. Porisdo a LegagRo nos indica o Béguinto:

quen es Dirisentes, do Kibutz forneçams o nome certo do Orgão Admí-ךפ|-
nistretivo.de: Isreel' que deyérá tratar de assunto; 2
- que sejam 8020210688 006806 ja ae medidas que se tormam necessarias;
7 que 8008 0 2009010660 de. uma. resposta clara e hem definida é que
se tratara do auxilio oficial por parto das Jutoridades-israslia ho
Bras 3ls 3

1 Extranharos bastánte o persistente siléncio sobre o assiñ=
to, e mais sinda Lamentamos arguir.que 83208 o veicuto não chegou om seu poder:
Vals uma voz rogamos hos informar tão logo o problema fôr encerrado, pois nao té=
08 007108 8 26806100 0810112 600870880 088%8 208850 :

Kaquina seleci lorade as — Também a este. respsito pedimos a O
33 p - ,noza de resposta clara e explicita ao podido de coni irnagéo: da: entrega da “e

Fornecimento dec Gi eladin e Tia »

2de

mosqui-
toiros 6-06 1 ES Beit Tinoket - Aderendo año desejo expresso por algumas
Senhoras de nosso gruro, impressionadas pelo escasso conforto apresentado neste
campo, decidimos fornscer-lhos O que. precisar קפעפ 88 010100808 8
A fazenda para es cortinas ja foi comprada, é esta pronta em pega, e estamos. pron=
tos para providenciar tambén para os mosquiteiros. Vas o envio da fazenda em tais
condições não é-praticavel, em virtude dos elevados direitos alfandogários que oKibutz deveria pagar recebendo o tecido; portanto torna-se irprescindivel que o Ki-
tuts colabore “conosco, fornecendo-nos 8 informações seguintes: numero das janelasé dimonsoes certas de cada janela a ser protegida. - Em relação aos rosquiteiros,valem as mosmes ponderações; sorente ainda não temos, como dito supra, a fazenda,
de forma que poderiamos enviar o dinheiro guando soubermos'com corteza que o Kibuts
comprara o tecido e ira realizar o que. esta nos desejos 608 Somente so
houvor dificuldadesde sua parto, é que poderiamos: nos encarregar da manufatura omSão Feulo, mas neste caso seria preciso obtertodas as indicações relativas aos 
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co arjulio", ásto 6/0 dano da armação ea dinbnitos cortas. 0,»»roblama1mero e
“tenção comemaior;urgência, quer para poder eyentualmente: aprovsiter das que
gens dos Chavérim 59 no mês vindouro, pretendem fazer a «lia, quer especialmente
para chegármos ainde durante esta estação a introduzír 0: melhoramento; de que se

trate. Sentenos, peda.nobre acusdilicôncio!

no Kibuts-- Ainda não temos6 indicação

3 respeito, entre outras motivos por Año ter ainda encontrado o Dr. Arnoldo Fel=
manas, que porem já Voltou & São Pulo apos sus visita en Israel, justificada por
lo. proposito. de intensificar o intercambio:comercial entro 0 328217 6 182861. To”

40718 permitimo-ngs chamar a atenção do Kibutz sobre & eventual possibilidade de
ampliar convenientemente, 8 oficinamecânica, dando-Tho o carater de atividado in-

dustrial paraloláas defais do neshal, míim de permitir a utilização intensiva da

aparelhagem que. já existe e qué p la, ber aumentada cor & oportuna: participação
de outro capital. o

Casaméntos = Tomos noticia לא dos numerosos casamentos prógrá-
mados para o começo de Setembro. Congratulando-nos pelo- feliz: acontecimento, que=
remos expressar abs nubentes os nossos melhores votos de razal tovs extensivos a
todos: os Chaverim do Kibutz, cujo progresso e. bem-estar ropresentam a. razão de
gor de nosso Vead.

Visitas > Cumpre=nos assinalar que prossimemento tao redor da metade de
Setembro pf.) estará en Tlerael: o Dr. Carlos Alberto 1671, que. agora tem o cargo

de: ViceFresidente da Magbit - Campanha: Unida em São Paulo (Koren ¡Malos god; Joiat
9 Intídades locais). ¿ls pretende visitar O Kitutz, monde rscoberá a habitual boa
acolhidas. +

Esperando, receber suas noticias som demora, rengvamo-lhos 20860898
enviando-lhes o mais cordin1 shalom.

Comite de "201208 86 Bror Chei1"

Adalberto Corimaldi, pr2 0

 


