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Queridos Chaverim,

. Embora sem cartas a que responder, cumpre-nos, em aditamento

às nossas de 16 e 23 de agosto p.p., assinalar quanto segue:

VISITAS. - Proxinanente deveria visitar Israel o Dr, Moysós
Ksufgman, pessoa bem conhecida pela inteira Coletividade de São Paulo

e sem duvida lembrada por alguns Chaverim: ele já foi Presidente da lo”

cal Federação das Entidades Israelitas, sendo atualmente o Presidente

de seu Conselho Geral. Antes de partir, o Dr. Kaufman nos anunciou que

teria visitado, sem falta, o Kibutz "brasileiro", e na nossa subordina-

da opinião pensamospossa tratar-se de visita merecedora de destaque,

em virtude da posição do visitante.
Deveria estar proximamente em Israel tambem 0 Dr. Carlos Al-

berto:Levi, Presidente do Comitê Auxiliar do Joint em São Paulo, e Vi- 14

co-Presidente da Congregação Israelita Paulista e da Magbit Campanha ; À

Unida. Assinalando a circunstância, achamos que os Chaverim terao con= / e

vemiencia, se possivel, de interessar o Dr. Levi a alguns aspectos do |

Kibutz.
ו

AUMENTO DA. POPULAÇÃO. - Seguimos: com interesse o continuo pro- o :

gresso dos nascimentos, e congratulamo-nos mui cordialmente com todos A

os pais das crianças recem-nascidas . Obviamente, tambem em nosso meio

foi de bastante "sensação" o aparecimento do primeiro caso de gemeos,

demonstrando mais uma vez .... que O casal David e Mira Perlow e mes- a

mo constituido por duas pessoas com caraterísticas absolutamente espe- +

ciais!

Sr. SALOMÃO FLIT. - Depois da volta ao Brasil do sr. Flit (ve-

ja-se sua carta de 7 de Junho pe. pe) tivemos algum ligeiro contato com

ele, mas sem importancia em relaçao ao Kibutz.

NOSSAS ANGARIAÇÕES. - Destacamos que em 29 de Agosto correu

a rifa que ultimamente tinhamos organizado, e pela qual venderam-se a-

proximadamente 800 bilhetes. O sorteio favoreceu o Nº 988, adquirido

pela sra. Rachel Grinkraut. 2 E

Assinalamos tambem a recente realização de um cha em casa

ãa sra, Nany Loesche, que deu resultado economico satisfatorio; tra-

ta-se de mais uma util manifestação especialmente organizada pelo Gru-

po de nossas Senhoras.

COMITÊS DO RIO E PORTO ALEGRE. - Continuamos sem quaisquer

noticias a respeito desses nossos "colegas".

Esperamos próximas suas noticias, especialmente em relação

ao Dicionário Hebraico-portugues, e subscrevemo=nos córdialmente.

 


