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São Paulo, 11 de Maio de 1956 ——
/
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vaskirulot dos Snifim
assunto

:

[mach

Prezados chaverim:
empreendimento .

18 escrevemos uma vêz vos cheverim sobre este

A
Pedemos chegará a explorar nests atividade o ma-

ximo e obtermos um grende sucesso educatidy, propagandístico e

financeiro. Tera uma bos apresentaçaç,em varias cores, tamanho
ofício, e sem dificuldades poderemos cheger s vende-lo a Cr$100,00,
Por outro lado, sera ume excelente propaganda do
movimento. O bonito trabalho, durante yu ano desfilera perante 98
olhos dos morsdores dg |,.000 leres judaicos. Educativamente sera

um trsbalho que podera stivizar todo o snif. Fszer ums campanha
oná.
retribuinmos a contribuigao. De outro lado,
spensa ums peguent

parte do lucro sgra destinada so pagamento des divides, uma vez
que esperamos ate la que p snif tenha diminuldo bastente 88 ₪88nes. O idcal e que o trabalho a ser invertido e o lucro financeiro
sejam pars o pagamento do restante des quotes (

o que possibili-

58218 s Hanhsga a reslizacso de Xostza em Popto Alegre ) e o restante em melhorar a aparencia dos mosdonim do movimento, oferecen=
60 ₪818 60 4
2
.
O lusch devera ester no snif ste o dis,25 de Ju-

nho.

Logo depois do tgrmino dos exames o trabalho podera ser ini-

cisdo. O luach entrera na tipografia no dia 20 de Kaio.
.
Conforme fqi resolvido, o preço do luaçh sers pas
go pelos snifim. O snif esta autorizado a fazer um emprestimo por
60 diag e enviar as sua quota s Hanhegs. A edicao de 1.000 luchot

custara Cr$ 14000,00,

a seguinte:

são Paulo

Rio
Porto Alegre

Curitiba

Recife

Belo Horizonte
Salvador ,0tC...

e a dívisao que fizemos entre os snifim foi

1.600 luchot
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terá que pagar Cr$16.500,00
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13.500,00
6.500,00

1.500,00

1.500,00

500,00

1-0

o

,0 dinheiro correspondgnte devers ser enviado e

o dia 25 deste mes, O emprestimo devera ser pago com s vonda das

CONTINUA

primeires luchot.
,

2

Quelcuer diminuição ne quota des

5

luchot, nao

scarretara ums diminuíçao na quotas financeira, uma vez que 8
quizermos imprimir menos luchot, e diferéngs no preço sera ₪8nims.

merenos asinds uma vez lembrar aos chaverim

88 dstes 6 08 compromissos sssumidos.

Sem mais, com nosso chslutziano
Alei V'agshem

úsurício &. Nhuch
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