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Polo que voces poderão deduzir;não poderemos reunir tal sosa anuel  quan-.

10 linaiidade 10r à de pagar alusuéis,0 que além de tudo não podc max

deixar de ser considerado como desperdóicios

 

Rio ic Janeiro - A anúlise pode ser feita na mesma bas . Considerando um

aluguel de 25. 000,UU ¿chegaremos sos 560 000 00 ו

00 טבסבט=טמפ coisa, párece certanão poderemos comprar dois moadonim

ao mesmo tempoçum sm Saulo e ouro no Rios.Más uma8 $ mais certa

ainda: um moadon será comprado, custe O estorço que cúustars

à pergunta sobre à prionidadeçm ito simyresmente respond4m0g: 10984 097

colha recpirá sobre o móadon, que olefecer as melhores céndi des (tanto

de aprovaitanedto quento.de preços) sento qué para 1586 ja comissão Finale

061 עב continua sous estudos.

Em nossa carta anterior disseiwos,9.LOrnahas a frisar; preteúá emos

mobilizar toldos 08 ₪0108 100818 pare 3 obtenção dos funidanecessá:l 08 >

compra do 080.108nada! ne 000606 se não tivermos

-m ELOS O duticionte para upa entrada razogvalL, que não poderemos arr gi-:

mentar aqui.
ו

0 Taktoiv do Ichud chegou e apesar das 098 ciiiculgades do dim &

dia100005 00 congelado em poder do. chaver DeBrujisi;mas esta

parte do 801% não alciuiça 15% de nossas necessidades. Pedimos. portán-=

to a Liveraçãourgente. da outra metade do nektzavá,chámando a atenção de

06008 5% métodos la transferencias ye a quentila já enviada era de 3.000

16105 qneri canos, iomosprejudicades

.

em 0r$40, 006,00 “ao! cambio «uo

dia em que a importancia foi recebida 2610 06

Para ue se torne claro, acres:

 

tamos ainda. a necessidade Jus vemos

no recebimanto. de uma haktraví de moadonim Je Hochhnut «de pelo meñós

1/5 do valor ía aquisição:

vemos outra maneira de arcegimetternmas s gut

-

dinhciro de outras
אבס

Zontes,a não ser 58% 01249. Quanto a isto informamos 3 voces que

estamos em constatito contacto com chuver brujis que por sua vez já. 86

diriviu por carta 0 Dr. Benshalomú

|

sobre 0

Sendo só 0 que temos pélo momento sobre Mogdonim, aguardamos o pleno

sucésso das luútervenções da Wa-kiut Qlamit no sentido de solucionar o

problema por ção imediatas 2 prontificamo-nos a responder à qualquer dú-

vida .
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