
palmente em torno dá Moatzáa, o Vaa an em Agosto e Set emm-

ICHUD HANO AR HACHALUTZI

SNIF PÓRTO ALEGRE

Caixa Postal, 1403
PÓRIO ALEGRE Brasil

Outubre de 19

6
dos. chaverim,

jusremos atraves desta, deix1-108amem
+3 ee 1a + E ir

situação financeira, não apresenti
as levando en consideração vossas

6 2 a 2 ור x > . E =
pos um brilhante funcionamento, princiA

lizpu compltamente. De ta / a que he 06 58:
1 le dois meses... 308 n j 1 Pe -108 ועמהץש
joucos pelos: lamim- Tovim, e nas últimas semanas por impos
40868 de algim:s pesso centrais,

Ape sar do Vaad y pensamos em rea-
trablho 8neeiro, más a epoca aquí em Pórto Alegre,דהגמ

ansirá aleuma esta permitindo. Nem no interivr,nem nã capital
Pos Ível fs;267-se campanhas, pois a Magbit. esti em pleno fúncio-

namento. Além disto. estão coincidindo àgora uma serie de₪
des financeiras do »  Wizb, etc. sic, que pelo tamanho do ishw

as “nossas pogsibilid: des. Devi E estes proble más tod
fendo uma serie 8 di ficuld des, peis alem des inúms
A izadas com anhaga., 6608 ainda dividas locais

3 quinze ו 1 3) que je venceram e pre:
cissam 5 mo éem com a maxima urpenia serem gas. ( Dez mil cruzeiro
divida ben carigen ida em 31 Jul 56 000,00 » de divi da npart

851/7/56.

Apesar de toda 6800 situação, tivemos que
vida normal ao snif ,e Assim suprimos suas ns cos

£ Com bastarb ve criterio e economia, utilizando
Laúmas entráides ines) adas 'e parte da entr=ia com ¿
chob

Por isto túdo envi

luchot vor conta e o restante

Sobre as quo s.abrazadas est:
nos esforcos pará definitivere nte reunir O

presenitgr todá ₪ 81 020 0 e tirar 8 8 000016 tas-
reunião é importante que benhímos o máZimo de mabebial em méos
ssim pedimos que nos enviem uma rela çãjo exata dás nossas atridas

nota relacão deve vir com cóni: pa o 04086 Ha. Noars

Dror - +Hechalutz Fatzair »  Htabonim - Gordonia - Macabi Heatzair 



ICHUD HANOAR HACHALUTZI

SNIF PÓRTO ALEGRE

Caixa Postal, 1403
PÓRTO ALEGRE - Brasil

Dror - +bechalutz:Hhatzair » Htabonim - Gordonia. - Macabi Htatzair 



 

ICHUD HANOAR HACHALUTZI

SNIF PÓRTO ALEGRE

Caixa Postal, 1403
PÓRTO ALEGRE - Bresil
 

 

 

  

Dror - +techalutz Hhatzair > Ftabonim - Gordonia - Macabi Htatzair

   


