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AO
SNR.MENACHE KREZCEPITZKI
RIO DE JANEIRO

Caro senhor:

Vimos, mais uma vez, à sua presença no senti

do de tentarmos encontrar, dentro dos limites do bom senso e da

lógica, uma solução definitiva que possa colocar um bom final

numa discussão já velha entre nós, referente à indenização pela

nossa saída e abandono das melhorias que fizemos na fazenda de

gua propriedade em Petrópolis.
Soubemos. de sua disposição de efetuar o paga

mento da quantia de Cr$50,000,00(cincoenta mil cruzeios), con-

forme ata da Unificada de reunião realizada com a sua presença

condicionando-o, porém, à venda do local, condição essa que não

queremos, no momento, contestar. Pedimos, pouvém, a sua atenção

para o seguinte ragiocínio:-
É de nosso comum interesse o bom desenvolvi-

mento do movimento chalutziano e que ele tenha em suas mãos os

elementos necessários para tal, A nossa saída de Petrópolis pro

vocou-nos dificuldades tremendas, cuja solução estamos em vias

de encontrar. Temos um oferecimento de um terreno em S. Roque,

no Estado de S. Paulo, lugar bom, cuja unica condição É para a

ces.do € MY construirmos um Beit Hamadrich no local.
À esta tarefa vamos nos lançar imediatamente.

Como é fácil supôr, será necessária uma quantia correspondente

à algumas centenas de milhares de cruzeiros e nessa oportunida

de, faz-se-nos útil a quantia que, ExZ por justiça já reconhe-

cida por sí, nos cabe, Por outro lado, a restituição da quantia

lhe é garantida à qualquer momento que décida promover a venda

do referido local.
Esperamos poder contar Bom a sua boa venta-

de e compreensão e recebermos resposta positiva, mesmo que ês-

se pagamento se faça; de forma parcelada ou na forma que acordar

mos.
sendo o que nos traz à sua presença, queira

aceitar nos o chalutziano
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