
8 ig 

 ל (הינוצה יבכה - הינודרונ - םינובה - At יצונחה Ui דוחא

Ro 
ao | as. הועלעה הנהוהה 

pe לארשי 

 ל ל לש A E; ₪" eo ירי
 , <. 4 ” g x רצ

  

   

  

a” 
F, 
E, 
Ec 

Ep! 
RANDSTAD LO ara יי 

Rent KIBUTZ BROR: CHAIL + VAADAT HA TNUÁ 7 ב 

À Hanhagá Artzit 5 HA - 8 

  

À, 
São Paulo + Brasil 
a/c A. Scheinfeld 

e om ravi 5 

8 Tenho uma série de assuntos a tratar, alguns dos quais exigem 
pr tipul urgente, 6 portanto peço de você a máxima atenção e resposta. 

imediata: 

1) Atiéá do 6o, garin - Até este momento não recebemos informa- 
“ção alguma sobre a aliá do gerin e sua constituição, Não tabemos se 
partiu no dia 3 ou no dia 4; não sabenos quanto tempo ficará em tiul 

na Europa; não sabemos em que data e em que navio deverá chegar a ls- 

  

rael. Não sabemos o número exato de seus chaverim, noer, pais e anexos,| 
nem o número de volumes que eles trazem consigos Ra 

Esta nusência de informações esté-nos atrapalhando seriamente em 
dois trâmites importantes e urgentes, que devem ser iniciados dentro 

de poucos dies: as negociações com respeito à hachshará e os trêmités 
do desembarque e acomodação do garin. Este Último típul, se não for 
bem jeito, pode causar-nos um prejuizo de muitascentenas de libras, 

ERA & Suponho que alguma carta já esteja em caminho, seja por vossa 
parte, da hachshará ou do próprio garin. Comportemo-nos no entanto 

8 como 56 105956 real a pior das hipóteses, isto 6, que tal caria não 
foi enviaga, Neste caso, peço encarecidamente eriviá-18 urgentíssima- 
mente, com toaos os detalhes acima reíeridos, para que ela chegue pe- 
lo uenos 7 dias antes do desembarque do garin. Se cão for possivel 
essa antecedência (que é a mínima possivel), peço então enviar, por 
telegrama noturno, de maneira mais resumida, os cauos necessários 
(no caso de telsgrama noturno: número de chaverim 00 sarin, número 
de membros de familiar ou pais, número qe crianças, número de volu- 
mes trazidos na. basasgem de porão, none do navio israeli). 

Dapim L La tnuá - Na última reunião ua vaaaoá foi levantada a 

questão da impressão do iton, aqui ou no Brasil. Se bem que já tinha 

sido concluido mutuamente duo se enviaria os stenceis para impressão 

no Brasil, eurgiu um problema no qual não tínhamos perréádo antes: o 
“envio às ו e aos meshakim em lsrael, 

A quantidade mínima obrigatória que ce deve enviar às instân- 

cias, pessoas, arquivos e para Bror Chail, «ão pode ser wenor do que 
60 exemplares. Se o jornal for impresso no Brasil, de que forma vocês 
o enviarão para Israel? Estão vocês dispostos a mandá-lo por via 
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