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São Paulo, 1/3/69 

  

À MASKIRUT SNIP RIO תרי 3 RIO 

Shalom Ray 

Vimos por meio desta informá-lo daquilo que foi combinado infor 
malmente com o chaver Jímico em um encontro mmkrm Som quem subscreve a cartas 4= VINHO 

O snif receberá 1000 Baixas ,500 serão enviadas para Fernando Osório , 500 
O es enviadas a Otavio Kelly , no mome do Miguel 0 O snif receberg 0 de comissão , salvo as caixas vendidas para campanhas 

de Schenat e Nachon que são 5.00 para o snif , 500 para o chaver 5.00 para Hanhagá 
Destas caixas vVendidasa em camapnha o snif deve nandar ums das cópias dos talões. 

à= DIVIDAS MACHANO? t- 

As dívidas de machanot do snif Rio foram orçadas em 1.750,00, 
tssim distribuidas sm Machanf à Terofim - 1.250,00 

Nachanpe de Solelim 500 00 TERCEIRO SEDER 

O enif realizará independentemente dos outros snifim, AHORIM 

T-se-” se fazer em multílito, AGEM JINICO PALEGRE |. 

Durante a estadia de quem subscreve a carta , tentar-se 8 
Zar um tochnit para o Jimico durante טמפ 5 4 DA À HACHSHARA io arma 

Debateu=se º assunto ficando 8 ser visto em outras reuniões , 

  ו
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CONTINUAÇÃO 

B= VIAGEM MUICA A 702 o 

Ficou combinado que a sua vi agem sê será custeada de ida + cabendo a Volta ser arranjada por meios próprios fora 
 ח do êmbiso do מ

 וי

40 HAGADE DE קעבטג סא .. 

A sua feitura ficou encarregado o Abrão sorão comunhosdos 

 1ג= 310

0 118100 fácuu encarregado em 908002 dos chaverim que partamn do 
Rios Mauricio Milgram , pernardo . eller e caso os parentes não tenham pago da Ieda Kel. 

8 quando estiver Pronto os chaverim 

₪ 0 SSKO DA HAG 

Essa o 

+ 

omissão deverá se reunir no dia E 6/4 4 08 chaverim Miguel, 

Esta rounião será mo dia 6/4 em 8.2 à ordem do dia será posteriormente via aos chaverim, 

Guil e Henu 

Por ora só » dospedimo-nos com q nosso cordial 

410% 

  

FEILIP KRAUN paskir  


