
COMITÊ DE ANIGOS DE BROR CHAIL
aprovado velo Departamento de Adoção

do Kern Haiessod (Jorusalem)

880 Paulo - Caixa postal 3744

São Peulo, 14 de Merço de 1958

A” Vaskirut do Kibutz Bror Chail
Bror Chail

Queridos Chayerim,

Mais uma voz temos a oportunidade de lhos escrever som ter
qualquer sua carta a que responder. Não mais podemos usar a expressão de
extranhar seu silôncio, que já se tornou habitual, mas somente repetiro nosso profundo mal ester, em virtude da desagradavel situação em que
o Comité acaba de se achar, impossibilitado como $ de dar noticias a res-
peito de suas atividades 6 6 justificar sua propria atuação .

Esperamos que os Chaverim de Bror Chail, afinal, entenderão
nossas rezões, demonstrando de apoiar nosso Vand, caso contrario devere-
Nos concluir não mais necessitar de nossa colaboração.

Sr. Loiba Feigenson - Notivo especial dessa nossa certa é
pó-los ao par de uma conversa com o mencionado Sr. Feigenson, que - por
informações particulares, mag não pelo Kibut» - sabemos visitou Bror Chail,
comprometendo-se até de lhe oferecer um carro. O Sr. Feigenson nos confir-
mou seus propositos, que ainda não realizou por feltar as: indicações pro-motidas das formalidados da remessa. Praticamento o Sr. Feigenson deseja
conhecer se o dinheiro pode ser envi lo impessoalmente so Kibutz; ou seaum ou outro de seus Chaverim responsaveis: so a a 1080 do carro estãsujeita e alguma exigência o eventualmente qual; se a prometida quantia

i
de US$1.500,00 é suficiente para o fim alme jado.

Aguardamos, 1 yl K 8 iz
a maior brevidade as informações

= Numerosos 880 088 Amigos que proximamente
alguns ja estão viajando, outros seguirão brevemen-

vez à conveniência de essinslar-nos as
n de fazer deles, so possivel, outrotantos
168080 60 O

,
Contamos sobre sua proxima resposta, e subscrevemo-nos

cordislmente.

Comité de "Amigos de Bror Cheil"
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Adelbearto Corinaldi, presid,

 


