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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
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mais completas e positivas, O que cremos sera sem duvida
algo de valor Sionista muito positivo em relação ao Ishuy
e a Juventude,
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Neste sentidos como é já tan ibém do Co-
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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
uma quantia” de no minimo s 100, 00 por mês ,- por chaver em hach1
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de já antecipar, de que de forma alguma poderemos passar de
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limite de $ 150, Q0- por mes, por chaver, pois isto comprometeria a estab 11Ídade orcamentaria dea hachshará,
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