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Mazkirut do Snif
Prezados Chaverims
.

à
Queremos reinterar nossa carta de 7/11, sobre
a alia de familias dg Pe. Alegrellovamente queremos lhes Lembrar

que, absolutamente pao assumimos quaisquer compromissos de ordem

financeira pela giia de ditas familias, sendo que o mais prova-

vel em gaso de nao disporem de verba para seus gastos, sera o
seu retorno a Ps. Alegres As familias Tabachevski e Marron devem
vir com passaportes prontos; os exames exigidos pela Legaçãam
de Israel prontos, ou entao Cri 500,00
por pessoa para íaze-los
em SePaulos Afora isso, deverao ter no minimo uma quantia de
Crp 2:000,00- para se rexer em Se Paulo, com bagagems, viagens,

etcessi Sra, Uster precisa-se,ver se e possivel fazer o passapor-

te em Pe Alegre, sêânao o que g mais provavel devera xx vir para

o Rio de Janeiro, q que devera se dar entre os dias 5 e 10 de

Dezembros À obtençao do passaporte mais gastos de estadia orçam

entre Cri 2.000,00 e Cri 2.500,00 que deverao estar na posse,

desta senhoras Este dinheiro devem e podey ser obtigos atraves

das instancias sjonistas, ou ainda, atraves de instancias beneficientes, pois e para i3sq que elas gristem

|,

E Necessario que nao paire duvidass o respon-

savel do snif que permitir a saida,destas senhoras em condiçoes
diferentes das acima expostas, sera responsavel por tudo que

vier a suceder mais tarde a estas femilia se
Dgseulpem os chaveyim

Ñ

da carta, porem amargas

experiencias tides ha 20000 tempo atras nos, obrigam a nos cercar
de todos egtes cuidados. Um lemirete final:asfamilias ,devem
trazer o minimo de bugigongas possiveis 6 serao responsaveis em
caso de excesso de gagagem ( maximo 200 quilos ou 1 metro cubico )e

Um alei forte para voces,

“Adolpho Ne Cheixd eld.
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