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Prezado Sr, Zech:

Sentimos bastento 6 Lergo tenpo quo não recobemos notícias e)

na para -sólueiohar vs. problenes pendentes com o kibutz quer pars colocar-se à par

יי ento físico a intelectual de seu filho, que entre nós se encontras

Beolnenta não sebemos à que atribuir esto situação, mas é de nos
so queא 618 seja regularizada e normalizada pars o futuros

Es levaños novauente ao séu conhecimento.o resumo de sua divida fi=
nsdccirs pare conosco» vide nossa carta de 19 de,margo de 1957, infelizuente sen res
posta = acréscids agore com os meses € anos que desde então decorreram,

12 meses £l ao (1955 61 480
12 meses 1 56 (1954 £1 0
12 meses EI 55. (1955 EI 0
12 poses 61 60. (até setenbro 1956) £1 720
6 meses EI 60 (até março 1957) EI 60

total £1 2.020
De então, atô hoja, há que aereecentar:

12meses tl 65 (out»57 a setem. 50 EI 780
12 meses 81 TO (out, 50 q metem, 59) 81 606

(pagamos adiantado com-dupliostas)

6 meges EI 60 fest setas 0 é 360

total

total geral

Desta importância de que sumos credores, fegebemos ums vez 150
dólares, que convertidos em libras israelís pelo gêmbio de eutão (1,79), introdusi-

rem 26985 18290718 o posteriomerteo recebemos a quantia de 500 libras Jeraos

1 קו exatanente em abril de 19574

- Segue — 



Significa isto de (ue recebenos ₪56 egoro a importência total de

7É9 libras iereelís, O que lhe deixa un snido devedor, ató o más de setembro do

corrente ano, de £X 4.051 (quatro vil o tránte e una libres ismelis)o

Não queremos »qui- falar de nossos problengs fineúceiros mas man

tor wo dona tão elevada sen solução, está resimento fora de nossos 0881011188

deals

Pedimos que nos esereva sobre esto problema, & pedimo-lhes tombér

que nos apresente propostas Ge Bono yvesolver osta situaçãos

Sobre o seu fílho, vodenos infemar-lhe que se está transformando

gun bonito; rapaz, vivos intefesssão e ostudioso.

Sendo o que 86 nes ¿prosentp POT -:OTBy 12 expoctativa de sun rete

posta y despedimo-n.08 corddalmentes

 


