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Dr. Gorineldi
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Ao Dre Corinaldi, shalom!

Recebemos sua carta de 6/12/59; em primeiro lugar

queremos congratukor--nos pela constância de nossa correspon-

dência, fato que nos ajudará, vos dois lados, em nossa ação

constante; em segundo lugar queremos acusar e 800006066 0

recebimento do cheque nº 437667, em nome de Hugo Jordonovsiy dp)
na (importância de 1.540 dólares, destinados em parte 3 cons-
trúção de instalações senitárias. Passemos agora a alguns itens
de'sua carta.

Dicionário Hebraico Português; Esperamos w visite do

Sr. Hacoach para conversarmos à respeito.
 

Chader Haochel e Mitbach: A construção está em progres

so e proximamente remeteremos ao Brasil orçamento e plantos;
infelizmente há o perigo de pararmos por falta de dinheiro, mas

esperamos que com e ajude de Sochnut e do ishuv do Brasil con=
sigamos sobrepujar os obstáculos existentes.

 

Qutras construcóes: Comegaremos em breve s construção

de duas novas casas para as criengas; felizmente a "alió" inter
na é bem5 é temos que urgentemente aprontar novas

casos.

 

mite do Rio & Pôrto Aleyre: Estamos em contacto A

tles; esperamos que ¡3 tenha recebido cópia da certa so Sr. |)
Rzezinsky.

Embaixadora do Brasil: Infelizmente penes obrigados 8
ediar e visita paro fevereiro, devido 80 fato de haver se alas
trado no país uma doenga (febre eftosa) muito forte, que
atocou os estébulos do pm fs e obrigou ao ¡solamento quase

completo dos meshakim. O adiamento foi feito de comum acór=
do e a visita, apesar de adiada, deverá ter o mesmo val8r.

Sra. Bássia Starosta: Recevemos da Sra. Bássia a

vantia de 1.512 libras israelfs, como participação na cons,

Pa de nossa enfermaria; o dinheiro está guardado e es-

peromos novas contribuigóes e término das plantes para come=
cormos a construgio; não vemos o minimo motivo pars bostos
e nem sabemos sobre o que se fala,

Por enquento é só, nossos cumprimentos a todos os
componentes do Vaad e a D. Marguarita.

Amir Pluh+ 


