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Há uma señoua lhes enviamos. darta relatando nossa situa»00 e pontos de vista com rétorencdiá 2 compra le Houdonçe Bm virtiode de Termos recebido hoje a cárta datuda de 6/7/59 (1317/120),v01-vamos para fornecer maiorés detalhes, ém continuação ao 80006 6260do que está sendo efetuado de nossa pártes

1) a São Paulo - Temos dois moadonim em São ¿aulo, Um 2 rua Ribeiro deLima: que nos custa, mensalmente 05 472000,00 e outro aonde runtionaa Hanhasá artrite o Salão pera Oneguei-Shabatr e messi vot.Do Noadon do4 já cecebemós orden de despejo 8 Poucos dias nos restar de permanencia,pois 6 prédio será demolido,Em 4006 O paso apesarde Ser tótuimante desaconselhade como Moadon, tem a vanteyexn: deselocalizer numa Érea que ná olguis anos era a ideal para ex ,Xxéxxde  Mosdon (não vale à pena tecer Considarações cobre isso, aqui416 66 que o aluguel 67 עץ 6hoje pelo menoa 12.000,00.Qto. ao prédic da rua Prates: 8876 88 encontra interditado n3 mais de um ano, sendo e teimosamente. continuamos ali nossaatividades. As acomodações: são p Ssimas, tanto para 0 tuncionamento daEnhagê quanto para o Snit.A única vantagem é O eluguel,que hoje pri-ticaneste seria o dobro pelo menos. Alnda mais: mésno que não 3618 pornossa runtades,téremos de abandonar o local mais cedo ou mais tarde.
DeMouton Rio - Qiprédio está na iminência de ser demolido hos pré-Ximos 5 meses,e conforme précisaños em nossa última carta,o aluguelde Uma casa igual (insistentemente Procurada) OIC os 29.000,00

2)Veno-nos vortanto colocados naa Seguintes comingencias.Bão ráulo - Sair dos 2 moadonim (como tomos obrigados a fast-lo no ca:30deVila Mariana onié possuíamos um terceiro Moudonk alugado)e irpára um. novo local: provido de iustalacdes necessárias Para us snif(chadarim para sentonavot,011cimas, salto) e dependencias iscladas pa-rá a HennagásNas zonas que achamos Tecumendávei a, não encontramos6900008 08988 negte estilo para alugar,e se Porveritura encontrássemos ,seríamos que dispendor no mínimo 30.000,00 "mensais s& en Aluguel;9 406 202187 2 avsurda importância dê: 360.000,00 anunts 44! )0 ₪061ב1 como “é corrente no puís,é afixado ná base de 1% de valor da Pro=priedade)s
5Roms a Ade

הק"

כ

ולהיכל+



   

    

   

"

Pelo que voces poderão deduzir,hnão poderemos reunir tal soná añuel,quan-
do a finalidade for a de pagar] aluguéis,o que além de tudo nãopode אצא
deixar de ser considerado como tesperdéicios a q

Río ic Janeiro - A enálise pode ser feita na mesma base, Considerando um,
alugusl de 25.000,00 ; chegaremos aos 300.000,00 unuaisis? $

CUNCLUSONs - Uma 00188 parece certasnño poderemos comprar'dois moadonám
ao mesmo tempo, um en S.Pauto e outro no Rio.Mas uma coisa é mais cette

ainda: um mogdon será comprado, custe 0 esforço 06
À perguata sobre e, priorídade,muito simpresmente respondemos: nossa es-
colha recairá sobre o moadon que oferecer as melhores condições (Santo
de aprovaitamento quuito de preços), sendo que para 1sso a Comissão Fihan-

ceira continua seus tstudoss
Bm nássa carta guterior dissemos,e torñamos a frisar: pretendemos

mobilizar todos os melos locais para a Obtengño dos fundos necossáM os 4
compra ¿46 Moadon.Lenbramos igualmente, que nada se obterá se não tivermos

cu mãos O suficiente pará uma entrada razoável, que não poderemos arregi-

mentar aquis

0 Takteiv de Iohud chegou e apesar das enormes ditituldades do dia a

dia,mántemos o dianetro congelado em poder do chaver D.Brujisjmas esta

parte do Taktziv não alcança 15% de. nossas necessidades. Pedimos portan-

to da outra metada da hektzavá, chemando a atenção de

voces aos métodos da transferencin.Se a quantia já enviada: era de 3.006

Wélares americanos, iomos.prejudicades em: Cr$40,000,00- so cambio ue
dia em que a importancia foí recebida pelo chaver Brujise

Para que se torne claro,acrescentinos ainda a necessidade que vemos

no recebinméntó de uma haktzavá de mondonim da Bochnut de pelo meros

1/3 do valor da aquisição.
Não vemos outra maneira de arregimentarmos amizr. Ginhtiro de outras

fontes,a não ser as acima citadas. Quanto a isto, informamos a voces que
estamos em donstinte contacto com chiver Brujis que por sua ver já e»
dirigiu por tarta 80 Dr. Benshelom sobre O assuntos.

Sendo s6 09 qíe temos pelo momento sobre Mosdonim, aguardamos o pleno
sucesso das intervengdes da Markiut Olamit'no sentido de solucionar o
problema, por ação imediataçe prontificamo-nós a responder à qualquer dú=

vida .
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