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O balanceo de 26/1 ate 26/10 esta prgnto, Devora ser envia-
do nes snifinm, instancias e Vandet Háinuas

¡tna (Ho gtusl = 487626 ser organizado umbalancete detgira
80. à situaçao em geral orçamentaria nao esta ma, devendo porem,
se tomar Oo maximo euidadoceom es Yachanot, que poderso apresentar
um grênde deficite Todos,es sheilonim devérao ser devidamente cos

brados. Uspera-se que ste o Kinus os snifim aindé paguem suas cos

tas. ifora. O normal pagamento do mass ehav
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Sheinfela ו 28. feira 8 תס1%8ןמעפ o Rio é Tim de
0 8 2. machenote

foi ina lcedo como אלעכשע gulsbar das atividades cehtais
0-2

nais o.deyerá levar os Bonim para lo de Jand
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1088 pars a venda pare ספ snifim. A porcentugos 3608 de 15% para
recebera 10% QU restante ficara pars q “send!3 snifme mi. A,
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à partir ds janeiro ₪ hachfnará deverá enviar chaverimfbra
0010 e Ss Prulo afim de iniciereis o trabalho de venda com GP cias
cadistas, propaganda para 8 venda do vinho tera inileio e mis,
tardar em fevareivo em todos os snifim. 08 chayerim da habbisrors
deverso iniclur o trabalho do vinho no promimo dia Ji de jarsiros

Po1t Hamachanot +» xio e São Paulo e Tudo bem encsminhádo, 4qyi en
Se Pano e Facimne teve fniclo no sitio de Embu, 48 construções
mito bonss, Poderemos continuar o contacto e fazer nachenot. =1guns
anos em Embu, Rio-de Janeiro.» lder, idem, Transferido o Emaxk =
562181 do Tehapitsxi para e fazenda Feng. Igualmente tudo em ordem
sendo que poderemos realizar machos no local por elguns anos.
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£inda se esta tentende cansdegyir 9228098. No execrcito esta

mite difícil. 0 Chaitenix tentara no Yinlsterio ds Cuerra no rio
868 onsitrver-sesa tambem. continuando em 2. Peulos

eren ashlichim -= .Aprovedo o orçamento do Koron Lashlichêm para
os chaverim em trabalho do agora até o Kinuss

Devor6 se alugar uma casa para os-shlichim que more em são
Paulo. . 2

Aprovados 2.000,00 mensais q -pertir de janeiro ste junho para
o Shulinho em virtude de probleras pessoais.

suriciorieilier = 4 divida de 2.970,00 deverá ss paga entre Porto
ilegre e Sao Paulo. à Guisbarut artzit ediantara o dinheltopars o
dentista, sendo que qo Zicio se engarregara de trator com os. snifim
sobre o problemas


