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S.Paulo, 14 Novembro 1959.

À
Mazkirut Olamit
Tel Aviv

Chaverim, Shalom:

Acabames de redeber vossa e de 25/11/59,e arespondemos da maneira mais concisa possivel:

1,0 movimento trabalha atualmente ms seguintescidades:S.Paulo(São Paulo), Rio de Janeiro(Distrito Federal),Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Curitiba(Parana), Recife(Per=nambuco) e Salvador (Bahia).

2.«Temos os seguirt es moadonim em cada cidade:

a+Sáio Paulo-Rua Prates,93/2.andar. (alugado)
-Rua Ribeiro de Lim 340-(alugado)
=Escola do Cambuci (uma sala)
Escola do Bras(uma sala)  “
zAsilo dos velhos (uma sala)-Vila Mar

ana.
“Sinagoga da Penha (1 sala).

beRio de Janeiro-ReSilva Teles,8. (juca) (alugado)
“Biblioteca Bialik-(Zona Sul).
-Escola do Meier (Zona Norte).

c»Porot Alegre -R.Henrique Dias,4 (alugado)

deCutitibê-Rua Pedro Ivo,933 (alugado)
esRecife -parete de uma casa cedida pelo Snr.

Jorge Mandel.
f.Salvador-Centro Israelita da Bahia. 
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3. ₪10 item anterjor pode-se constatar que não há nenhum gxmy poadon de
prwriedade da tnua, sendo todos alugados ou emprestados temporariamente
or tao somente para a realização de peulots

a. Aluguéis
SePaulo »no..-Prates 93 2 Crê0

> Ribe Lima - . ,

Rio66 16.00 ,00

Porto Alegre crcovoccsess 10+000,00

Curitibarconnnorrrnrrsssso 4

TOTAL o.ocroronrsrrrrrrss Cr$ Ze 009 00

Perfazendo um total anual ce 0r$513.600,00s

be Respondido acimas

lh, Cremos desnecessário nos delongar, pedindo a vocês que consultem as cart
tas de 13/7, 23/7, a carte ao Dr.Fenshalom detr 4/8 e ao Dobkin de 7/12,
cujas copias lhes enviamos. 2

Estamos firmemente decididos a comprar um moadon, o que devera
acontecer em S.Paulo. O problema do snif Ric foi temporariamente afastado
praças a intervengao do chaver Elroi junto a alguns chaverim do Poaleí
Zione $ 4

2 Em SsPaulo o árduo e intenso trabalho de. arregimentação de fungos
se ve enormemente prejudicado em face do não pronunciamento daSochnut ate 2
88008. Pelo "Esbôço sobre a situação de compra do moadon", enviado a 25/8
voces podem ter טמא 10818 da situação, pois esta em muito naog difere atual-
mentes Conservamos ainda congelado o fundo, sendo que alem désse fundo
e nossas fontes necessitamos de mais Cb 2.160,000,00, conforme ainda
aquele esboços

Sem meis, por ora, recebam nosso chalutziano

ALEI VBAGSHEM

p/Hanaga Artzit


