
Bror Chail, 7 de outubro de ]956 .

Ao

Comité de Amigos de Bror Chail,
Caixa Postal, 3744,
São. Paulo +.

Prezado Dre Corinaldi 3

Tem esta a finalidade de trator dos seguintes assuntos 4 כ

Comn. Arnaddo Felmanas. Durante a estadia do Comendador Felmanas em
israel, combinamos com “ele que, apos a sua volta ao Brasil, entre-
garia ao Comité de A. de Bror Chail, a quantia de 5U0 dólares, quan-
tio esta equivalente a parte do pagamento devida ao meshek por tra-
balhos realizados por um chaver nósso, Trata-se de um dicionório
portugu?es=jvrit e Ivrit-português que o nosso compahheiro lehuda
Zitmen está elaborando, sob os patrocínios de Organização De Relações
Culturais-Brasil=Israel, a qual: incumbiv o Snr, Felmanas-a efetuar
parte do. pagamento devido.

Pedimos lhe reservar esta quantia pora o uso
futuro de um "sheljach! nosso, que dentro de alguns meses, provavel-
mente, enviaremos ao Brasil +, Caso este nosso. plano seja alterado,
apos' comunicação neste sentido, pedimos-lhe dar entrado a esta quan-
tia na caixa do Comité de A. de Bror Chail « Sobre o assunto do
"scheliach"tornoremo a escrever com majores detalhes, assim 4
os tivermos mais claros para nos mesmos +

Fotografiss de Bror Chail . Esteve aqui, há alguns dias, o fotógrafo

do Vaad Haimutz (comité de adoção ) do Keren Haisod que bateu mujs!
tos fotos,não-somente de chaverim, como do meshek, méquinas, etc.
Em especial fizemos questão de fotografar o.torno e a "tender" que
recebemos dé vocês, tanto em côres para projeção, como em preto-bra
co » Idem com a Selecionadora de batatos. Como É de proxe, estas:

fotos são enviadas pora revelação nos EE.UU, e estarão no Brasil,
somente, dentro de 2 a 3 meses . Confiamos que fardo muito bom uso

didas .

Em relaçoo a "Chader Haochel", transferência de dinheiros, 'não temos;
no momento, novidades a relotar, Estamos tomando todas as providên
cios possivels, e assim que houver algum desenvolvimento novo, lhes
escreveremos s 


