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Ao Comité de “Amigos de Bror-Chai|“ E 2

Caro Dr. Corinaldi,

Espero que nossas cartas já chegaram € que a nossa correspondencia

esteja em dia. Pessaremos a tesponder a sua corta.

|2) Torno - conforme lhe esbrevemos o torno está em vias de cheger. E
Espersmos ainda esta semana retiro-la, Imediatamente enviar 6%

>
lhe-emos a fotografia,

2º) Tel Rui Barboza- aceitamos com agrado suas observações. Daremos $

so ato o carater solene que ele exige.

Sobre o nome Moadon ou Beit Torbut, queremos dizer-lhe que isto

depende somebte do alcance e da utilidade da construção.
O que nos fazemos seré Mosdon. Der-lhé=iamos' o nome de Belt-

Torbut,si vissemos possibilidade de que o futuro Beit=Tarbut

a ser construido em futuro distante, tivesse obrigações a ser

ligado o Rui. Barboza, Na situação atual não vemos esta circuns-

tancias, e não julgemos: prudente decidir sgors sobre nossas obri-

gações futuras. Pensamos dar-lhe o nome de Moadon,e si'o futuro Q

impo”r doremos a nosso Beit Tarbut o mesmo nome, O

No que diz respeito a sus planificoção, els fof entregue so nosso
chaver Vittorio Corinaldi-. Ele apresntou um ante-projeto que foi

muito bem recebido e estê em vias de jerminos a projeto.

Sobre a pleca, aceito com prozer sua SugesbaS e enviamos -Jhe um
Esboço dela. Us dados são exigencia do Keren Hsiessod. Sobre o

gosto deixamos 8 seu cargo, gostorlâmos que fosse o menor possivel

Centro de Cultura Rg
Ru? Barboza

Fundado com o auxilio de coletividade judias do Brasil,

pela campnhe Rui Barboza,por intermedio do Keren1  



o

07210009200289לשתיללכהתורדתסהה

םיצובקהותוצובקהדוחא

ליחדורנכ
|ת'ִעְבתיפוחשחובשיחהל'צולחהרעונהדוחאץובק

feverétoo |4 or6195
110ןולקשא"לדגמ.למ,1בגנעניִרַאד

oQu
A parte em

|צ"[+1ש"עתוברהרדח

"תזוברביאור"
Ed

,יהזוברביאורלעפמ"י"עליזרבידוהיהקזעבסקוה

.דוסיהןרקהואצמאבו
3º) Pagamento 8 Hanagó- ficamos-lhe gratos pela transação. Resol-

vemos não usar outra vez “o processo.Mas
a. selecionadora de batatas foi encomendada. Estaré no meshek

no méimo méximo até maio. Sobre sus “importoncia escrevo-lhe u
um só detalhe. Este sno semesnos 100 dunams de batata no verãocuja sofra deve ser de 250 e 300 toneladas, e 86 denems 50 du
hams no outono cuja safra de 75 a 100 toneladas. isto é quas |
400 ton. terão que ser selecionsdas.asté hoje, nunca tivemos
tal quatidade e no entanto tivemos problemas para arranjar es
tê mégins de empréstimo. Não vejo mel algum, ao contrario,con
sideror participação do Comitá para" a aquisição de máquina.
Também dela enviar-lhe emos uma fotografia.

4º)Reestruturação da cozinha e do refeitorio- Enviar=|he-emos o or-
gomento comes devidas explicações. rr cen a

59) Enfermaria- Em virtude do meshek vir a contar, em junho mais de e
400 elmas, nos dirigimos & Kupat Chelim, no: sentido de
providenciarmos a construção duma סה[
Recebemos as seguintes informações:

Existem projetos de enfermaria poraunimeshek como onosso, O projetoser-nos=é entregue, estuda-lo-emos e"lhes envieremos uma cogiaSobre o orçamento o que este cloro é o seguinte:
|2) Kupst Cholim participa de com uma verbo de acordo com o núme-

"0 8661
2º) U Conselho Regional participa com uma 8 fixo.
3º) O resto o meshek é obrigado 's cobrir, Gual a parte do meshek

não sabemos exato. Logo o que +ermmj tivermos os dados exatos
envia-tocnos

6%) Ulivro sobre Bror-Chai| - considermos juste sua exigencia, Pedimos
>»

-
“ 
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que nos envie a lista e a Agencia Judéica- envisrá os livros para
os endereçõs por Via Aerca, Foi esta a combinação que fizemos com:

ela, sob sua exigencia.

6%) Camihonete- sem dúvido o envio do dinheiro suxiliou=nos porque

chegou num momento decisivo do processo burogreticos

ה

8) recebemos licença de importação do Ministerio de Agricultura '

b)-não está claro que receberemos libertacio de implato alfan- :
degario. Continuamos tratando ,e o tempo £ nmosss disposig3

é so'sté |/4,porque deste die em diante ficem anulados todos

os prévilegios pars todas instituições -públgcas

Nós esperomos receber a | ibertação atraves do Conselho Regio

nal, pera uso de atividades municipais. Isto poderá scontecer
si a cominhonete estiver aqui até 1/4,

Existem duas dificuldades;

a) nós precisamos que o Snr. nos envie um AFFIDAVIT concedido
peloconsulado isroeli em são Paulo, que sa caminhonete é

concedida como presnte . Os dados sãos
One Dodge truck Express. body model ."D6".us.X/ 2300

b) a falto de 360do! lares para 8 aquisição e per orçamento
enviamos anexo.

Lamentamos este strzo mas explicamos=lhe varias vezes que o 0.
nto todo este em estudo.
Esperamos que este pedido seja atendido com a devida rência; O

vistoser a deta final da vinda do carro estor próximas

“Si não for possivel, isto aumentará es despezas por par te do mesi
¿shek. de 1500 Ilbres, que é o preço do imposto.

72) Snr. Eberhorth= Ele é o snr. (ua Eled

Devido a escassez do tempo não nos foi possivel

entabolar nenhuma: especie de conversoçõo-

8º) Desenvolvimento do meshek -— quero anotar algumas palavras sobre

sua observação"embors elas sejam talvez meis
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otimistas do que a realidade”,

As informações que nos lhe escrevemos são de'2 tipos-

8) aqueles cujo projeto já foi aprovado,isto é em vias de execução

A realidade neste caso, está distanciado do otimismo 8 quantidade

de tempo do inielo do fim ds obras

b) aqueles cujo projeto está em discu

a Idade e “acreseida pelo tempo necessaris & sprovação do projeto. 9

rmor-lheg que fazemos o esforço

ssõs, neste caso o teor de ree-

Com o mesmo bom humor queremos info

méximo de escrever-lhe assuntos que permitem O minimo espaço de tem

po entre o otimismo 6 8 realidades

92) Snr Uhaim Cymrimg= 0 kibutx aprovow a ¡dela proaposta pelo snra

Chaim. Nós indicaremos a quem devem ser feita

a remessa, no momento em que estáverciaro para o snr.

9 A tdeis reinante é que nós construirenos com isto, e isto nos pe

permitirá base de cambio mais fovoravel.

102) visita do enreChtl Szterling- recebemos 8 visito do snr. e snra

$
szter ing que residem a rus Forn

393 ept 5. São Paulo. Tambem fo! uma visita curta e não pudemos4

entabolar nenhuma troca de ¡delas.

Envia-mos=1he esta informaçõa para a eventual idade de ser-lhe

ו.

Esperando suas sempre gratos cartas

50008000


