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Ao

Zeltzer

Shalom

Suas cartas em geral foram respondidas. Sôbre os assuntos que

você pergunta :
Kinus Sionista : Quando recebi sua carta perguntei 80 21010 6 880 תס 018-
se que o Iosili iria naquele dia para Pêix Pôrto Alegre então que 816 6

transmitiria tudo.
Câmo êle não o fêz faço=o agoras Resolvemos no Kinus nosso mandar

5 delegados do movimento ao Kinus Sionista ertre Rio e S.Paulo;consegui.
mex remos 5 delegados, assim que creio seria perda de tempo a viagem de
alguém daí para o Kinus.
luach - Pena que mômento agora você escregeu, pois os chaverim de S.Pau-

lo reclamaram o mesmo da carta. Naturalmente eu a achei clarissima, Mas é

o seguintes
1 - O Luach custamnos CG 25,00 cada. Assim, vocês devem conseguir

a propaganda à base de Cr$ 30,00 ou Crê 35,00 para o luach dado ao anuncian-

te e mais uma queta de ajuda para a feitwra do mesmo.

Exemplo: Não estamos quase conseguindo o seguintes Uma firma nos compra

500 luchot à (: 25,00 e dé-nos além dos Gf 12.500,00, mais Cr 10.000,00 à |

titulo de ajuda na feitura do luach. Naturalmente vamos colocar um papelão +

em cima das 500 luchot compr propaganda da firma. EA

Em suma, propaganda no luach é questão de viração. Quanto mais, me-
lhor para o snif. \

Pena, que no dia 25 deverá estar aqui já a propaganda e no dia 5

vêm uma carta dizendo que não entenderam e que eu mandei.
Sôbre Moatzá vou lhe escrever por êsses dias uma longa carta. Se

você quizer saber como as coisas estão, pergunte à Paulina. Está no mesmo
pé de quando ela estava aqui.

Shalom, até a próxima

]chud Kanocar Machalutzi  


