
   

   

 

Ref.-BISB. 135.

¿E 0 S.Paulo, 15 de Maio de 19

A
ORGANIZAÇÃO SIONISTA UNIFICADA
DO ESTADO DE SÃO PAULO,

Prezados Chaverimt=

= Como já é do conhecimento dos chave
esta o nosso movimento em conjunto com a Hachshará, as n
do amplos planos¿Para não somente terminar a construçao das
coisas indi spensáveis na nossa hachshara, como ainda. prom
ceder a ampia remodelação e melhorias que visa dar 8 Nin -
Dorot, uma apresentação format e factual em bases myito
mais completas e positivas, O que cremos sera sem duvida
algo de valor Sionista muito positivo em relação ao Ishuy
e a Juventude,

 

Neste sentidos como é já tan
imgntox dos chaverim, trouxemos uma concre

1308 8 aceita pela 0. Ses para a venda de um

sa hachshara, com o objetivo de angariar os

. a

ibém do Co-
    

1 trecho «da nos
"ecur sos financei
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ros para tantos 2
. Sucede porén, que mue deve e esta

em condicoes pela sua experiência mero ( atualmeg

 

te 15 chaverim em Haçhsharã ) de pr
termina sua hachshara em fins de A;
mos realizar grande festival, não sí
ainda para apresentar a remodelada h

Assim sendo, o te curto,e por outro la
80 a finalização tanto da venda deste trecho já aprovado, como
ainda a exata discussão do uso do montante arrecadado, poderá
inevitavelmente atrazar-se um pouco,

Diante de toda esta situação, queremos em cá
rater de urgência trazar para estudo dos chaverimly um pedigo|
nosso no sentido de obter os um imediato emprestimo no valor
de $ h0,000,00-( Quarenta mil cruzeiros.) dando como garantia
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uma quantia” de no minimos 100, 00 por mês ,- por chaver em hach-
1 y sd 8 Lesecta 8 ה0ב

HERtSMEASAL maior, O que esperamos não sucederá, devemos des-
de já antecipar, de que de forma alguma poderemos passar de um
limite de $ 150, Q0- por mes, por chaver, pois isto compromete-
ria a estab11Ídade orcamentaria dea hachshará,

€ continua ),



  

  
   

     

  
  

   

  

  

        
       

     

( continuação (.

É Por outro lado, estamosapresentando a ques

tão sob o aspecto de um eyprestimo e naZo de um adiantamen-

to em,relação ao terreno à ser vendido, porque entendemos

que não poneno a oíes este como garantia, enquanto a vem

não for completamente congumadas

2 De qualquer forma está claro de que se como

todos nós esperamos,a venda for consupada, do dinheiro arre-

cadado, e daquilo que nos tocará, será inctontinente descon-

tado este6| passando então naturalmente a inexis-

tir o descont 1 + ips

Page um: enprestimo com um pag
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> to automaticame

situação exist 4

solução favoravel

 

 

 

Erwin Sermel.

Representante no vaade  
a mesas após aprova-

aonde ו diSe
& 0BS. Normalmente um peg

ção 6004 Poré
to e pelo fato da x
dias) gntáo consul
ção( copias. er
vimentos, Has
pedido atbriga 1
7880. Chamamos a
o empréstimo anteri
( adiantamento de
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