
 

   Sao Paule, 11 de Maio de 1956

Ao
Shituf do Snif
Rio de Janeiro

Prezados echaverim:

Foi entregue ao chaver Chaitchik, Keren Hach-lichim ate o dia 15 de Mão p.f.
Do mesmo - Cr$ 1.000,00 - foi descontada aquantia de mil cruzeiros, de um emprestimo que ha ruito fizemos

ao Nhuch por conta de uma divida antiga do vosso shituf para c/ele. Se houver alguma duvida, ainda e tempo de esclarecó-la e deresolver a xikuxQ situaçao. Fizemos o desconto agora em vista dama situaçao financeira pela qua] estamos passando.
, Queremos tambem comunicar aos chaverim que aHanhaga deu para a casa do Jimico, o correspondente ao periodo

ate fins de Abril. Existe porem um acordo, pelo quala partir deAbril, o shituf do Rio daria Cr$ 2.000,00 e a Hanhaga os outroscrê 2.000,00. Pedimos que este dinheiro seja entregue na casa doA 7118160 600 6 06 [810,250 ל 2.000 umm du "outono 2.000 meme dá mais
ו A,respeito do Keren Leshlichim, de acordo coma reuniao da Hanhaga, e assunto devera ser conduzido da seguinteforma: Qs chaverim farao um levantamenté dos gastos dos sehliehimestudarao as possibilidades de o shituf arcar eom parte das mes-mes,.e o restante deverso pedir mam como Keren Leshlichim.Temosem maos um ercamento datado de ha um mes e pedimos que os chave-rim mandem regularmente os balancetes, o que nao fizeram ate hoje.0 Keren Leshlichim e entregue no fim do mes, no fim do orçamentoe somente apos terem sido aprovados os balancetes, O Keren Lesh-lichim x foi pago ate agora, apesar de isto nao ter acontecido.

Comunicamos que isto nao mais dz se dara,
- Pedimos aos chaverim que façam imediatamente arevisao do orçamento, se julgarem necessario, e enviem os balan-

cetes atrazados, senao nao sera possivel trabalharmos em ritmo mnormal,
Sem mais, com nosso chalutziano

Alei V'Agshem
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Mauricio M. Nhuch
Guisbar e Artzi  


