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APRESENTAÇÃOESPECIAL,

6 serio e co
e pelas di
nhagá Artzi

:de sua realização, do Beit Hechalutz Al Shem Bebl Katznel-son, para o Kibutz Hachshará Lin Dorot,Como os chaverim poderão perceber pelo conteudodo temario, estamos propondo, em conjunto com o 62 Garin,um plano que deverá atingir amplamente toda a tnuá nacional,Baseados nisto, concluimos que o único local ondedeveriamos realizar o estudo disto, é aquele qtzá deverá ser o centro vivo e a alma de tudo.5 Como este temário foi preparado antes desta reso-luçao, nele constam ainda o local e datas antigos, Assimpois retifica-se o local da Moatzá, à ser realizada noKibu-tz Hachshará Ein Dorot, e as datas de sua realização 880. :-27 e 28 de Fevereiro.
Esta aprescrtação também traz as relatores, à me-sa da Moatzá e algumas ס(וגסמהפ 002260068 80 4A Moatzá eo presidida em nome da Hanhagá artzit,pelo chaver Adolfo N. Cheinfeld,
Os relatores serao-:

Tema Finanças -: David Fainguelernt,
Tema Chalutziut.: Erwin Semmel,
Tema parte de Chevrat Noar-: Abraham Moshe Baumvol,
Tema Futuras Atividades-: Henrique Sazan.
Relatora das propostas da peguishá de chinuch V'Itonut e Ati-
vidades de Julho-: Edith Friesel. .
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CORREÇÕES.

l.Parte Solene.
c) Abertura por vm chaver do Kibutz Hachshará

Ein Dorot,

2 . Participação
ad) Bror-Chail- ( ficando depois e) - £) .)

à) Aonde está " A mesa votará regularmente.....
decisivo", leia-se:- O presidente .s6 vota em
caso de empate em carater decisivo.

Fim 3º paragrafo leia-se :- concentrando grandes

atenções para a Peguishá Chinhchit que se reali
zará 23 e 24 em Eldorado. f %

07 %8860% 102082 :- A reunião com o comitê Cen —
tral do 208101 Zion foim em 26 de Outubro de ..

1953 ( e náo em 23 ).

Obs :. 1) - Leia-se " em 12de Janeiro ( por 34
votos à favor,uma abstenção e uma chaverá au-
sente ), - e nao:- por 35 votos.).

5º Jinha-: Leia-se:na composição total do 6º Ga
tin sofrer uma " ( e não total do garin ).
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Grandes são em nossa opinião as porsyoc hi
vas que o movimento tem para o senestro e-

os semestres entrahtes. Isto não

por tudo que Toi logrado no últinnos e nos últimos periodos, mas ain

por una serie de felizes possibilidades que se dolineiam para o semestre

em que ingYessamos.

 

₪- 1

  

e .

De um lado ha que salientar que duranto -

este periodo volta um grupo do madrichim -
nossos do Machon que durante um ano vem se

 

: , .

preparando ativamente para seu trabalho e tarefas no movimento, Sem duvi
da foi dificil e fizeram muito falta no trabalho mas finalmente podemos

nos começar a preparar para colher os frutos dos trabalhos a longo prazo,

Por outro lado 38 está aqui Mosca, que
de levar uma Chevrat Noar para nosso Li :

2 poderá em muito auxiliar o movimento e a -

Hanaga ártzit com sou trabalho e orientação. Chaichik e Chana” chegarão -

daqui alguns dias e se dedicarão fundamentalmente à Hachshara, Apesar -

disso poderão do forma muito positiva e is agir no'movimento. 8

sidere-se que terão dois longos anos de trabalho conosco. E além disso04:

esperamos, que finaliaento virão os ו schlichim da Hanagá Eliona,

Si se tratar de fato de informaçõe s cortas as que temos, trata-se son
vida de chaverim muito capasisados e em Otimas condigoos para o trabalho

do movimento. .

  

E afora tudo isso, com toda satisfação po-

demos constatar o novo e otimo grupo de di
rigencia nacional que so destaca, agora ja

com contórnos bem mais claros. $0 há uma Hanaga Artzit que possa organi-

zar sua sucessão sem maiores preocupações, é a atual.
E isto consideramos coisa muito importante

pois a atual pena artzit preparando-se pa

sua aliá om poucos meses podera ter como -

sucessão um grupo de c.cvorinno minimo tão p< como esperamos a

estados.

 

E é da Hanagé Arzit que dependerá a foliz
intogração no trabalho dos shlichim e ma -
drichim que mencionamos e assoguar um uno

e hamônico em todo o pensamento e açao.

E além disto tudo, inicia-se um ano de -

grandos trabalhos o grande 8118. So como -
esperamos, efotivai--=o o adiamento de ali:

,

do 62 Garin, grandes prespectivas ficam taimbóm abertas com os ambiciosos

planos que estao sendo traçados e propostos.

Alei V Hagshom

(a)EHANAGÁ AMIZIT  



POOR ORGINAL

torá lusar no Boit Ilechaluts
Al Sion Ber) Katzenolson, 1
ciando-sa Dumingo dia 27 de =»
Toverciro as 18,00. Consta 0
programa do seguinte:

1 e ABERTURA OPICIAL:

1 - Perto Solong:

6 Hino Nacional Brasileiro

b) Hatikva

ec) Abortura por um chavex do snif
Rio de Janeiro

d) Saudações oficiais:

e) Saudação de um chaver do Poaloi
Sion iitachdut em nome do seu
Conitê Central à do Vead Hanoar
Contrals

£) Saudação da Oxganização das Piom
ג

8( Palayya dos shlichim da lanhagé
Elioná.

h) Palavra do chaver do Bror Chail

i) Palavra da llanhegá Artzit

2 - Partio Artistica

3 - Encorremento - Tochosalná

ORGÁNaINTERNA;8

9d- Orrlom do dias

Dia 1 - sea - SossáoPreparatória
Recepção dos Manias

5058 Hlanhagé Ax

tzit.
LongoZo úa 008

69
, 723080 688 00158000

900 = Rolatório dos Snifim'
, Rolatório do 1, ic EsDo

— 14900 - Relatório da Heh.
Dobatos

20.00 - Tomas PINAIÇAS
Rolators

Dia 28 - 89000 - Tema: CHALUSZIVZ E C. NOA.
Rolatox:

13,00 - Tomas FUTURAS ATIVID,
Relator:

17,00 - Comissões

22,00 - Sossão Plonrirta
Loitura o aprovação
das Rosoluçoes
Eloições
Encorramonto  



2 - Participação:

POOR ORGINAL

Paxticipargo da Moatzá segundo os astatutos
oficialmente representados 3

a) -

0( =

à) =
. eE

Os dolegados dos snifim oloitos no Ki
nvs, na proporção 60 1 )Cum) dologado-

30 chavozám qu fracção maior que
ap do! asÓndo com o pagamento úo Mass
Lavoro -

 

  
Os ¿elogados do Kibuia Hacihsherá Zin
Dorot, 005006 mo iz na prozorgáo
de 1 aum) Celegado poz À8 chavaziaou
Zraç ¿ao maior quo 11 (ouz0), 44 acóxdo
com o paganondo Go lasselavoxo -

O

 

A :
à Hanhaga Ariz?%,

nonnage  
  

  

  

 

1

lo Siam E

> se das ec 3

000 200000 do Poas

82:

3 - RegulamentoIntermos

   

   

  

 

  5
“Des 075 8 considera-se em

cxmenonto, até 08

nas 90580065
: 400 :גט tenários cuja

0 000208 3 vo do

2/3 dos donogados

 

da loa”
9 ia do wa =

prosidenta 2 dos. seva no

anual ¿ .

Do prosicilwas =8

  muoaúz po

  
  

 

  

  

23 aozxá consta=
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dרפ00005

a sac», 2) וס 22050205 9

2 do 306 .8 F alas,

4
do Pauuras Ativido-
A uds  



POOR ORGINAL

- Sou

d) - Das palavras e votos: ¿om dixojto a voto
todo chavor dolc

*

do á lioatzá. OsVotos soráo contados indi
viduainmontio o não por dologagóoso.

nosa votará ragútarmonto cor oxceção do”
presidonto que so votará om caso do empas
$0) qm careior docisivo,

    

   
  
 

    

qmiss006) so docidixé om instáncia £i
nai, nox votos, ficando outro tentos q dose
pacho do minoría ao plonário, à exitório =

An xesolugões om plonário, soxdo tomadas =
por maioria simplos do votos

10280 8120460 á palavza ¿odos ₪8
à loatzá, pomitindo-so=-lhos falar no máxi
Mo doz minutos, con 60100 a p; mogação-
do cinco, a cexitorio da ncsa, quando intog
vonha pola prímoixa voz, O' cinco minutos +
nas intersonçõos sagainios,

ao   

 

Os chavoxin não Goo años só pocexão fazor
uso da palavra, no pá Lc -com preoyio As-
gontinmorio da :105A»

 

  

 

180 das moções reso=
ooingagerias, con=

20 Larionio 608 úcba =

ão so gõess

HOÇOES PRÉVIAS: Iiniorvorpar o dobato, tor
ninada a orposição do oxa

dor, on uso da palavan o tovon sor vota =
des do imodiato, dopois do faiar um orador
pxó o contxa, go 09 houvox, 90 prazo má -
mo doe cinco minutos, o ton por ofoivo:

a) oaa order da discussão;
b) “o assunto ao ostuão do uma co”

   

  

 

  

  

  

 

e

MOÇÕES DE CADEI: oncoxras a Lista do om =5
08 O dao o assumto por

roma era
      

suticigutggato :

to igual ac antonio 2

 



RELATÓRIO DA HANAGÁ ARTZIT

)-PARTEGERAL:

Abrange este relatório o período סחוסג

dido entre o IIIº Kinus Artzit

, : 31/7) o a II2 Moatza Artzit( 1-2/3)
No periodo quetrans.correu continuamos mantendo e desenvolvendo ur

de conquistas especificas o gerais que o movimento nos ultimos se

vem logrando, Cremos que conseguimos tamb iniciaJr O desenvolyimo
alguns aspectos em nosses diretrizos básicas. Nao atingimos porem aquil

tudo que podemos e devemos

   

   

Fora de duvida estamos numa situação 00080-

mica e financeira estavel e em quase todos

os aspectos inteiramente regularizada; pres

tigio externo e nas mosdot, dentro das circuustáncias, grande; podemos -

dizer que neste semestre Vanguarda juvenil começou a sair cor

laridade; iniciamos a publicação do definitivos e ad

em bastante o trabalho; consolidou-se o sui? Recife; organização cha

ana; enviamos mais um grupo par 1 o snif Rio conseguiu fi

novo Moadon; iniciou-se a logal tos estã em faso

da o Beit Hamachanot em 5. Paulo graças ao auxilio das Pioneiras;

    

     

  

  

  

  

 

 

  

  

nestes pontos que aqui v

cilidado enumerados O movi
investiram muitissimo es -

 

6

forco e trabalno.
que reconhecemos tudo

e nao q agradavel

 

  
     

 

5 sas basicas con

inuam não corri dirot contrai out tido uma apli

cação mais viva nao 580 60 0 rabalho que no dia 8 618 decisivamen-

te se sobresai aos demais.

0algumas sehlichuiot muito -

boas foram roalizadas em snifim menores 8

_por oxouplo sao Paulo 8 Rio ainda nao pas-

125 uasformaçõos básicas que sao possiveis e indispensá -

quo um dos pensamentos ex; no capitulo -

havorim ou doterminadas trabalhos, mui -

 

por alg98ע8
vois. Neste sen

SpLichat, - o da de cl

to podorá auxiliar dan por diantas

  

    

 



II-MACELAKOT

1 - MASKIRUT E SGAN MASETRUT< 4) Contato o corospondóncia: foi ercudo

neste semestre o contato ontro a Ha-,

nagá Artzit o os snifim do movimento.

Cremos que isto não só nas coisas específicas mas mesmo nas gerais -

muito ajudou a possibilitar um trabalho uno o harmônico. O contato fol

intenso com os snifim do movimento , Ein Dorot,Schlichim,mosdot locais,

ncionais o do extorior,btc. Com o oxterior dovomos saliontar um conta-

provoitoso o roguãar com a Vandat Hatnuã do Bror Chaii, principalmente

nos últimos môses, Afora isto, dovemos também moncionar um ostroito com

tato com a Machloket Hanoar da Sochnut Haicchudit. Fora de qualquer ad

vida há ainda divorsas falhas a rogistrar, poróm,as diversas coisas po

sitivas que logrou-so graças a uma socrotária exccutiva re-rtivamonte-

bem funcionanto, faz-nos opinar a necessidado de manter-se um funciona,

mento c estrutura no minimo tão boa como a do somostro que transcorreu

. Ea . e . 3 - 6 . . e

Para dar uma idoia, no sentido tocnico, «osae.o ultimo Kinus ate moa-

dos do Fevereiro fora aneiados =snohidas 1.189 cartas 6 197%4

kirut Peilásdesdo

 

.
דָ

o Kinus ato meados do Feverelro rca -

igá Artzit únicamento breu

 

o 6 . 4
4 Es .

nidos plenarias. isto que segunda nossa spinico trouxe obviamente van-

2 . . = £ 2 e . .

tagens grandes,somente foi possivo- 607480 a existencia e funcionamen-

: :ג2ו-3 -
to do uma maskirut Poiga quo se reunia frequentemente.

» == ¿is 3

C) Rounião Extraordinaria da Moatza:rea-
 

lizou=se no dia 6 de Foverciro no Si-

tio Eldorado, uma rounião oxtraordina

ria do plonário da Moatzã. Tinha sido do forma epistolar, proposto pe-

la Hanga aos delegados da Moatzá o adiamonto do Kinus Chinuchi paya -

Julho. que, pelas rosoluções do Kinus Artzii 0070238 sor om Março, 20-

Bivorgencia - Soo nm vorroftr, sordo oO mrohlame do gravidado,

não foi tomada rosolugao por maioria epistolar, mas convocou a 1.2. -

uma rouniao oxtraordinaria onde discuiiu-so a questão o resolveu-se,

unanimemento acsitar a proposta da Hanagê Artzit, concontrando gran -

des atonções para a Peguishá Chinuchi quo se 200112828 dia 28 de Fe-

vorciro no Rio.

D) Senlichut: a) interna: o Atual somos-

tre teve nos snifim um amplo quadio -

do schlichim conforme relação abaixo.

Afora as mais extensas que em linhas gerais forem planejadas pelo a

timo Kinus houve muitas contras onvindes de acfrdo com as necessidades-

dos snifim 9 possibilidades da Hanage Artzit e dos snifim que as for-

neciano  



S.Paulo: Ervin - 10/8 - 5/

Etrog - 10/8 - 2
Nunho - 10/8 - 2
Dadinho- 23/9 -

R.Jeno iro; Jinico - 10/8 - 5/2/ : Sehcinfold - 10/8 = 22/1
Markin - 10/8 - 22/10
108 = 10/8 = 572
Juca = 90/8 - 2
Ervin - 50/9 - 2/10

Porto Alogro: Dadinho - 10/8 - 22/9
Sazan  -18/9- 5/2
Ervin  - 18/9 - 22/9
Etrog

|

- 5/lo- 10/10

Curitiba: Wajnor - 15/8 - 5/2
Frida  - 22/10- 26/12
Zinh - 30/12- 19/1
Ervin  - 23/9 - 25/9

B.Horizonto: Kutner *- 10/8 - 2
RaquelS.- 11/1 - 15/1

Rocifo: Nhuch  -15/8 - 5/2
Chana  - 1/10-1

a 2 E E ]ו2
BS:= fora isto, houve diversas outras viagens de chaverim da Hanaga ou -

enviados por cla, passagens "on routo, etc."

b) Do Erotz:- Já há muito tenpo ven a

Hanagá Artzit insistindaxx insis -

tentomonte tramitando para obtermos
os schlichim nocessarios. Com desagrado temos a constatar que afora a senli
chut do Etrog É muito boa,mas insuficionto), náo consoguiu a Henaga Elioná

e o rosponsável ultimo que 6 a ma irut do Ichud Hakvutzot V “Hakibutzim ro

solver o probloma. Com Excosgão de lordechai Chaitchik, chrvcir do Bror-Chail

em sehlichut para 2 Hachshará, que doverá chegar logo, consideramos todas

as demais noticias vagas c insatisfatorias. 0 1

Encorra nesta moatza, apos 0עס011 -

cuo máis de um ano e meio de traba0 sua estada no 228811 0 6800;6

31208. Sou trabalho so dividiu em um ano do sehlichut na hachshará, e meio

na tnua. Foi sem a minima duvida um- muito produtivo d do amplos ro-
sultados. Este semostro trabalhou ao lado da Hanaga sendo assim bom mais -
vivo seu contato com todos os snifim da tnuáã. Sondo o 1º schliach que veio

de Bror Chail, quoremos resaltar o fato é esporar que tenhamos sempre en -
noa no trabalho chaverim de nosso meshcks

Paira a foruação de uma Chevrat -

Noar, trabalho específico de grande importancia enviou Bror Chail, por meio

 

ano, o chaver Abraão Baumaol ( “Wosea).
vêr tema de chalutziut)

E) RolaçõesExternas - a) P.Z.H. o V.
Hanoar:- Infelizmente o trabalho -

conjunto do movimento com o 2.

Bão oye "nas coisas básicas a intensidado que deveria tor. Fora de dúvida =

se O partido esti vosso trubolhando e vivendo mais שי de suas diretrizo:

teria havido ensojo de um trabalho conjunto muito maior, Assim mesmo, na -

situação e as, circunstancias pormitiram O contato foinormal.=-

Participamos em Giversas rouniãoos -do Comitó Central. Quanto em esbecirico

o trabalho das Vaadot Hanoar, podemos dizer quo em S.Paulo foi muito bon. -

Infelizmente o trabalho do Vaada Hanoar Contral(onde factualmente um so cha

nimas oxcossões foi nulos

quilo que a

. A ma

vor so interessou), com min  



b) Organização das Pionoiras: O contn=
to do forma geral foi rogualr.Dovo-.

. E mos com satisfaçao salientar que to

mos nas Pionoiras o sotor mais dedicado o ativo a nós do todo ishv. As chas
vorot são elomentos contrais no vaad hanoar do S.Paulo, Conité 68 211008 =

do Movimento no Rio do Janeiro j ifi iciy | Outros snifim, ote. Participamos on zom =
do sua Peguisha Nacional, , oa

e) Vand Leman Haçhsharot: Como 12064 =
cionalmento ja hã alguns somestros=

) q : o nosso trabalho do participaçao no
Efoi aa intenso. Coubo a nós, fora inumeras outras coisas 8
inie iva para a avrovaçao de um rogulr”--mto complóto do tudo que se 0.90

às funçoes deste organisnos Coube=-nos tambem a presidencia da Comigsño oíi-

cial da elaberaçao dos estatutos. Tivemos participação ativa não 50 108 pro
blomes rotinciros como ainda em alguns problemas de monta maior que surgirán
durante o semestro quo passou, como por exempl.o concentração de hachsharot-

mudanga da Hachshara do Hashomor Hatzair, Garin Alia do Betar, Briut, etces

Deve-se lembrar סוס 8208 88 01010008 2001128888 no correr do semestre na -
Unificada de S.Paulo o Vaad passou por uma mudança conplota.

d) OSU: Mantivemosrolações normeis סמ=
diversos assuntos, como por exomplo

0 Curso do liachon,Aliaot isoladas,ete.
Pola primeira voz nos ultimos anos, no Rio o om S.Paulo recebemos aproeié -

vois taksivim para machanot. Participamos de rounião plonária do Comité Cen

txal da Unificada, realizada om S.Paulo no mês do Dezembro. -

o) Outrôs movimentos: O semostro que =
correu caractexizou-so por un donta
to nair frequente, entro represóon -

tantes das Hanagot dos movimentos, em divoxsos assuntos de intorosse comum-

tais como: taksivin, curso do machon, Vaad L.Hachsharot,atc. En todos close

Coube a nos a centralização e a representagao porante organismos externos »

£) Fedoração Juvenil: De acórdo con as
gxpressamento abertas rosoluçõosção

2 E último Kinus, julgou a Hanagê Axtzit

inviavol a eriação do referido organismo no semostro quo transcorrou»

g) Outras instâncias locais: manteve a
Hanaga Artzit contato rotinciro tor

0 Fedoração ,MegbitjWizazo,Nova-

Goragao, Moctzct Hachinuch,etc.;P.S.Be

h) Instancias extornas! Obviamente 0 =
contato foi epistolar» afora O ja ₪

citado com a Vacdat Hainua 0 com a-

ilachl-ket Noar da Sochnut, podemos-

assinalar importantos contatos, com o Tr! à Haxvutzot Vohakibutzim, Merkaz -

Mapai, Hanaga Eliona, Aliat Noar, lelud Olami, Machleksi Alia, Hanagot 22%-

210% 88 nosso movimento nº גווררדהמ 99 Sul, ote; IUSY,

1) Netzigut: Realizou-so em Novembro -
no Beit Hochalutz Al Shem Borl Gatzo
nolson, o 22 Seminario Sul America-

participação de chaverim do nosso movimento, de outros pni -

308, 8 tambem com ampla participação de diversos snifim nossos. Houve um re

guar contato opistolar e por ocasiao do rofurido ה houvo uma rouniso

conjunta entre a Netzigut 0 8 Hanaga tondo sido tratados: participagao no=

ssa na Notzigut, intorcambio de chavorin dirigentes, nossa participaçao na-

schlichut Sul-Amoricana,ote.

no , com ampla

j) Borl Lockor: Por ocasião da ostada-
do reforido chaver no Brasil, tivomos

un encontro ondo tratemos do diver-

sos asguntos do intoresso do movimento»

 

 



POOR ORGINAL

4 7 : 4Oriontou a Hanaga Artzit
A 0

os sobra este problema, luís -

te, porôa,.apesar de grando luibal
. a 4:

pgrtancia, poucofoi feito. k nossa opinião quo deverão sor adotados sólu-
qões-radicais, não só devido-a grando importancia, como pola premencia. lo

Rio de Janeiro ja estamos em faso ediantada..
A - ב

1) P.S.B,: Do acordo com a resolução co

. . : último Kinus,-fozmou a Hanage Artzit

uma comissáo para estudo 60 “problema. Baseada srecomondações desta 12 >
ה. B.os spifim.

     

  
9 Machon: Segundo ru soluções havidas an

toriormonto £ói formado meis um grupo

: : e para o Machon. Participam nosto CursQ
E] enaverim nossos, 9 de 8.7.02 80 Rj Jog).de Cutitiba, 1 de B.Horizonte, 1 -

de Recife). Hanaga Arzit dou ampla atonção ao preparo deste grupo ox

os terrenos, Assim houve uma concontração no Rio duranto a 22 qui
Janciro como preparação não só para os examos da 0/5. (ene no final nem
isto rorecexon), mas principalmente ,para pogsibilitor um 101105 6aproveito»

mento do Curso em Eretz. Houve tambem, om S. aulo uma reunñao oficial ¿com a

Hanepa Artzit paro trato» não sy de 5 +oblomas de enractor técnico

(contato, correspondencia, ete), como oblomas de 1º im -

portancia. Constou a ordem do dia do: nto necional ne

opniao da H.hrtzit; b) Chalutziut e todos 2 :
vas do trabalho no movi; a

Foi bem sucedida a re Te

problemas de documentos, viagens,

    

   
   

 

   

 

outros

o do mo     
  

 

  
  
  
  

   

  

0

o urso . =
rtzit . os =

paraלש

Afora

 

atuneae curso =

iversos relatorios que -
bom, Dovorao voltar on-temos, o aproveitamento o

movimentosmeados do semestre, para um

2 — MACHLEKET HACHINUCH

  

  
_queado ¿esde julho

laz sa
lho educativo re 5

mo Finn tre. tou

ו

somente após o ú
coneretas ,2 situ

lho educativo.Apez
t mpo om muitos sotores

do oriontagoos 3021008

co resultaram₪6

ra que o movimento tomasso novos

em que se resolvou estabolecor

os servir de aparolho

ativo dos snifiz ani

8 os elemol

dofinitivos, 4

Hachinuch V Itonut em sua

não foi em absoluto reE

cluirmos fracassos ou derrota

e das forças muito so fez, 5

9 estros apenas na fas

alicorses dosta rocupera

Bicas, e a elaboração de m :

riência adquirida maior inteng

aprofundar. esto ergos dai

a observar que 05 com 0; -

papel noste dirosapara a recuporagao, Po

maioria das y pus cOLrosp +

não ajudará em nadas Ira

idéias mutuas, quo soja

088 sua 56 tomà

como para a colaboração

melhores cxpl1 o lá
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- 11-

A) ; ) Sistematização Educativa: Por ocasião
do Plen”:io de chalutzint Torandados os.primos

de jaóichavót ode movimons 288808 0 sentido do regularizar a situação >

PoR יש 6rocurendo» as homogenizar ao ponto do so for= -

marom goreções nacionais. Chamamos À primoiros passos" pois o quo se fez 6
ea0% PeRES AR maçhanot cantrais sontiu-so fortemento
as 095 nivois do sichavot dos diversos snifim. Sóbro todos os a

poctos, 0 no ossaria osta sistomatizagio: a) para o próprio- trabalho oduer
tivo uma voz quo significa rogularizar a idade de shchavot, critórios do pXy
S2g0nS y portanto riolhor transmissio b) na prespoctiva chalutziana, una vez”

que defino e rogulariza melhor as soragóos chalutzianas, garinin, grupos di
rigontes, ete. ie

B) Progromas odueativos: Publicou 2 na

chlaka, os divorsos programas 00060

tivos estando por tezminar intezral-
mente os programs de tzofim e solelim; Pela primoira voz após e enos so con

-focionau algo importanto om nrogremas. Estão prontos tzofim 50 sichot,solo-
lim 33,Bonim 23, 11889,108100% num total de 116 sichot. So falta algo nas
sichavot monoros o unicanento por problemas do programas de machanç. Quan -

to as shichavot maiorss o problems 6 a diversidado e grande número do taro-

fas que term os encarrogados dostoS.

C) Unifomio: Aprovou a Henegá Arteit o
modelo do uniformo epresontado polo-
snif Rio. Náo está ainda, anentavel

monto, confeccionado, pois os snifim não fizoram pedidos nom deram a atci-

gáo dovida a Ésto e urgem rapidas providoncias. S 2
- D) Lemadrich: Publicou-se à base de ma-

torial do snif P.Alegre -o Lamadrich

אפ 1 - dodicado a shichva de Tzofim-

aposar do plano do publicar com 45 dias un nê Lamadrich, nao q coúseguimos-

uma vez que o trebalio de elaboragao nzo seguiuum rétmo desojadoi
E) Publicação Arachim: E esta a publica

qad de carnotor idgologica, que ton-
to so fazia nocessíria no'movimento-

Saiu o Nº 1= cremos que muito bom, mas nao rocebamos comentários.
F) Lekét Yodiot: Por excesso do tarefas

dos chaverim encarregados, não so por
de elaboraslo, uma vez que ex

verim ospeciais que saibam linguas, (inglês, francos,ivrit,idish,ete)o costes

-

 

são poucos. ב no dani
t Haichud: Foi publicado cspora-

amente na Imprensa Israelita e -=

mais acentundamento antes das macha-
a . .

acordo com nossos interesses e desejos.
H) Nova Geração: A convito. . 2 608-

ta revista enviamos 2 vozos material

  
not Dispuzomoa do Pinat Haichud de

quo foi publicado.

 

1) Rrprensa em Goral: Nada de paxticu lay
houvo. Devemos melhor aproveiter ה -

imprensa que em geral, se coloca a -

| 7) Machanotfatividades contrais): Conso
guiu a machlaka elaborar progremas =

pára todas as shichavot. Contaram as

machanot locais com uma boa articipação. Os procra foram: Sa -

vrat'Ioladim = Sololim - puPS Nacional = Bonim -

O

trabsiho=

1 M mund litivo do h .

ל 0shichva) tovo no sentido nús

rico a maior narticipação ja alcançadas Bomtou EA pi O valor

educativo dosta nachane, como o da do maepilin5 ( ainda or: enda>

monto no'momento da confecggo desto relatório), sorá analizado ns poguishá

E m4 E + , 0%

]Diajes que após a nachanó do maapilim-nagspimia havera un seminario -
umpro nota תה ópoce da Moatzá uma poguisha chinuchi que sogundo tudo

Dava divigqntos 0 NA 99068 an

indica sera do grando importancia.

I
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3 + CHALUTZIVUT - Foi grande o trabalho desenvolvido noste sotox durento

00 não 80 מס 0tocnico Q 08=*

> * : 20011100 como ainda or oriontagoos 0'Yoso-
luções basicas sempro do acórdo com as dirotrizos traçadas PEDIDA

- À) Organização chalutziana: Foram tomadas
pe HeArtzit uma serio de módidas par

a > ovar avanto agrosoluções tomadasá Ini-

cialmonto foi constituida a conissão do ohadRiva ב pola Hiártzit
Gujo morakoz visitou os snifin :S.Paulo,Porto Alegre, Rio, Curitiba. Dosts

manoira foi-possivol fazer-so on cada snif cuidadosos e longos ostudos so

bro o 62 Garin, 72 Garin o de forma goral as prospectivas chalutzianas do
movimento. Esto trabalho todo, pormitiu so bom quo Somonto nos traços go-

rais, delimitar muito mais claramento as gorações chalutzianas do movi
to B) Ampliaçao do 6º Garin: Consoante co

resolugoos do toma chalutziut em Julho:

E foi todo trabalho da comissão e da ado
orientado no sentido de ampliação do 62 Garin ado muito nos lí itos
mos para a'nao ruptura da chevra que'eventualmento sera a última a ir

Bror Chail. Foram aprovados pela H:A. por ocasiáo do plenário do chalutzi

ut mais 30 sheilonim. Ay

 

 

C) -Plonári halutziyt; Para o diz 15/10
foi convocado o plenario do chalutziut-

do qual particifou um chavor do cada -

snif, im de Ein Dorot, e a comissão de chalutziut. O plenário teve três -
partos em sua oxdem 40 618:= a-aprovação de datas do 6º Garin; b-Poguishó
c- Sistematizagao educativa.
No ponto "avaprovação datas 6º garin, o plenário procedeu a wi estudo e -

resolução sobre as datas de entrada dos diversos chaverim em hachshara a

base dos sheilonim aprovados pela H.h. (lovando em conta os nais diversos

problemas e complexos fatoros), bem cono da formação dos grupos do entra

dapetca Do acordo co a orientaçao do kinus, formou-se um grupo 86 2920ו1-

bro de 1954 o-arredores (composto de 17 chavorim ) um grupo de largo 1955

(composto do É chaverim) e um grupo para agosto do 1955(composto de 15 eba

verin) Posteriormento segundo as necessidades e possibilidades houve D0-

 

quenas modificações por parto da H.Artzit Tratou pois a Poguisha de 50 =

sheilonim ( dos quais 50 - como ja foi dito - aprovados nesta cpoca e

8 que já haviam sido aprovados anteriotmente c cujas datas de entradas

grupos a que pertencem foram revisados y ה

41028 isto; noste ponto tratou ainda o plenario de diyersas questocs:-foi

onviado em seu nome um chaver ao kibutz para tratar do diversas aprova -

ções especificas sobre chaverim a entrarem y Lormes como datas aprovadasena.

para entradas poderem ser modificada Sdatas do entrogas de exames medicos

etc.
No ponto "p"(poguisha) foram tratados todos os pontos que noimelmonto Cin

bom 2 una peguisha - segundo as atribuigoos dadas polo kinus. Foi tratado:

Vanguarda, profissionalização, Eupa, meshok, maskirut artzit, problemas -

cstoais, viagem para hachshara, etls
. .

8 ; ספ ponto "e"( sistonatização' cduenti=
va) ostá contido em chinuch.

D) E Y do ÓSGarint Na 6poc: do =
r

plonario de chalutziut havia 24 chayorim
na hachshara e 8 a entrar.Foram então -

sheilonim o após olos lContando que sairam dois chave -

rim do Ein Dorot (um saju'e outro oxpulso) hojo (20/2) o numero tontal do

62 garim é do 61 chavorime Temos ontaohojo e Dorot 36 chaverin o -

trar. Há prespectivas de ampliação do reforido garim. | ,

A . E) Aliá: Fizoram alia desdo o Kinus ato -

agora 4 chayerim, Sondo 2 em Agosto e 2

agora om FovorábrO.

:B Contato com Ein Dorot: Foi normal o con

tato neste semestre entro a Hanaga ¿rt=

21% 0 o Kibutz Hackshara Ein Dorot om'-

assuntos sejas alia problemas politivos, financoiros,V.L.H, ote,

aprovados mais 30

diversos

  



 

O
e

=

q) =—sido ¿grande por parte da H.Artgait a
insistencia no problema do lvrit. Entre

Concias coisas Etrog esteve nos últimos

oepara orientação e aulas do ivrit (afora artzaot) Po -
ram ganizada>conm succsso para Janeiro pela H. Artzit, os exames prelinmi-
naros e ja estão Programadosoutros para os que não estivoran presentos qe

la data de 19/3. Foi elaborado pela banca amplo rolátorio sôbre 08 -
8

   

E) Sheilon: Foi elaborado novo a0

modelo de sheilon já nánesos. em plono-
vigor.Salienta-se a exigencia completa

no que se 0 a exames médicos. Todos os chaverim ingressados cr Jach-
shara APOS O plenariodo chalutziut em Outubro as compriram integralmon-
te. Hã planos ainga não excecutados, para lova-los סמ funcionga(principal

monto os exames medicos) para os chavorim que já estavam em hachshara -
nesta data. ¿mento imediata E 6 - 0 ride

I) Veja-se ponto וו LaS
J) Brit Irgunim Chalutzim: Houve no correr

dosemostrodiversasconversaçõos outro
4 os movimentos que possuem Hachshara vara

estudár as conviniencias de formar um Brit em lugar da atual estrutura do

V.Lo.H. Nada de bem-concreto existe por .0r2»

E) Ghevrat Noar: Apesar da numerosas resolu
ções sobre o assunto tiradas no ultimo-
Kinus pouco foi feito. 0 motivo principal

é de ¿que Os shlichim da H.arizit que forar: designados polo Kinus como res
onsáveis diretos pelo trabalho nao se quieta dedicar a 6lc o muito que

e indispensávol; de voz que estavam ao mesmo tempo absorvidos «cin muitas -

qi ss Por outro 1860 quandoem meados do semestre a RRse

proparava para tomar radicais resoluções, fomos informados da vinda de -

Mosca, nosso madárich Noar de Bror Chail quo vinha por 6 mésos para cá es
pecialmento para concontração e orientação neste trabalho. Ficaram pois"
inatugis imúnorosro soluções tomadas pelo Kinus ( sobre época de alia,ida

de, numero, periodo de concontração, linito do aceitação de candidetos,

eto.) o a H.Artzit parelizogu oste sotor dé trabaiho 8 espera de Mosca =

que pom éxito podorá orienta-lo e faE
q 62 Garin; Dove ser assinaleda; j

18 8001, ומה 8830128 01811% entre a Hobo

> o KHED onde tx| do problema da

alia do 6º garin o novas e unânimesA ( ontro HiAce EHBD) foram

elaboradas .O assunto será tratado no teme deE

4 - KRANOT:- No sentido geral temos a Eres b satisfatorio feto que =

pela primeira voz depois de um largo %00-

po somôs o movimento que mais trabalha 1

o KKL Isto se demonstrou quando tiramos o 1º lugar nos resúltados das »

atividades financeiras que 05 movimentos realizam pelo KKL. Fizornos e» -

todo o Brasil dm 54714 a quantia total do Crá 48.672,00 emrelação A

15.991,00 de 5713» o que representa um aumento de 204%. Alom disso educa

tivamento também estamos aproveitando esta ares Rn dos limites que

a atividado chinuchica geral da tnue permito. Não ha mais nado a resal-

de shekalim se dará somento neste adia

Ace AniversariodoXiu: Diversos sniíim
OTEsanizarem ou participarem nas comeno-

rações do 532 anivorsario do KKL con am

   

     .4

   

 

  
tax já que a venda

= roporeussão. B) Chodosh Hatnuas Foi especialmento dedi-

cado a Horzl. Roalizamos grandes fosti-

vais om Curitiba o B.Horizonto, quo agi.

rara tas cid Tm outros snifim tambom so fostojou o -
taram os ishuyil dostas cid E t

Dia do Visitas - Machanotz Coro já ô doו6)
hraxoroalizou-so em" todos os 801118 “-
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açoes' em 1se pad Educativamonte rogseltou-so a porsonalidado do -

nich comprar uma o alguns snifim ja nos sheilonim fizomos cada cha
ה Es e para o Yar Horzl. Depois isto foi sim המ

comemorado na machanós Depois isto foi simbolicam

 

  
Neo da eיה

D) Yom Hatnua Loan Hakorem Hakaicmet:
muitoFostivo. Apesar de pequena pa

FR , : cipação do ishuv, divor 508 amigos mais
PO da tnua estiveram, 6 o poso do dia osteve nos próprios chaverin
8 no encontro festivo - simbolico entre as 3 shichvot maiores.

NANO ,

5 = FINANÇAS: Cebo no rolatório do finanças deste poríodo, analizar uns
serio de fatoros de caracter interna o 0k-

E : terno que detorminaram a oxientação a ser
soguida neste setor 4 situação caotica 888 finanças do movimento, por

ocasião da Veida de Ichud oxigia uma ação radical no sentido de soluçõos

dos problemas gravos existentes. A criação daa> Arzit; a agao
administrativa rogularmente desenvolvida, conseguiram estabilizar as fi-

nancas e dar uma norma a ação financeira o orçamental Emovimento nacio

nal, Podemos nesta” moaz& nos congratular pois ontramos nela praticamente

sem nenhuma dividas As que existen estão orçamentadas.

Poranto uma situação de quaze meio milhão do cruzoiros de dividas no mo-

vimento nacional hã 2 anos, o marco zor , a C sbarut Axtzit, que =

tinha a grandissima maioria destas, 6 É tando-se que estamos com

um prestigio politico financoiro dos mais elevados.
nquanto a Guisbarut Artzit agia de forma a estabilizar definitivamento

as finanças do movimeento, os snifim, apesar da rogulanenntação do último

kinus, da formação de caixas A o B, não consoguiram consolidar suas fi-

nanças de forma total,
Cosntatamos que o trabalho financeiro do :

que totalmento nas relações externas com

com as Veadot Hanoar e as Pioneiras., Não ל
a tarefa de normalização financeira, a
cais e nacionais, quo atravês dos element

8 resoluções de congrossos antorioros, agiram dois santi

tznna, 6 as caixas À dos snifim; com raras excossõos não 808PESA

dos satisfatórios.
Cremos que o periodo 0

      

vimento ,
ancias

    

  

 

  

   

   

ra se encorra, caracterizou=so
por una pssiva participaçao dos
ai

as

83

 

   

 

 

ação politica-financeira 7

movimento noste problema, a situação ostave31 em que so

Hanaga Artzit e os ל oxistentos até hojo em algúns snifim do mo-

vimento» . a de
Basando no Cito ao)

noste aspecto os Ss

comprindo com as rosolur

gõos estabelecidas. O mass chaver apesar das forrmas organizacionais, não

foi pago rogu las Isto er nossa opiniao 6 consequencia da falte de

ligação entro os problemas financeiros do movimento o o trabalho odueati

vo o falhas deste. Pagaram 08 chavor ate o dia 2 de Fevereiro de
e

so snifim: S.Paulo e Belo Hor izonte, se

1954, Os dados oxatos são incluidos no balar : E

vereiro ontrata 0restante do

   
1

ote da Guisbazut Arbzit,

    

 

OBS: Estamos certos que ató o-dia 27 de Fe a E Ê as

3 Par 3 dos gnifim nZo oxa o

mass chaver, pois caso contrario as delo 003 8 i

ito a voto na Moatza
E ; É B) Quotas: 10 nto das quotas por par-

sab Ox não foi regular o

 

to dos sn
somente foram pagas aató hoje 19,2% do

total ou soja 900. Apesar da torו sido paga por -

alguns snifim 2 parcela de dozombro deixou do sor paga totalmento + 1

abaixo pu 0 geral, quo nos dononstra oxátamento a situação -

tó dia 2 de Fevorroir0s

 

Soguo

existonto a

  



  

  

A א

דד6 -- Quotas: estabclocidas 30/10 30/12
Sao Paulo 6 pei . 60,0 15.000,00 21,000 ,00
Rio de Janoiro 3
O a 30,000,00 10,500,00 9,000,00
orto Alogro :, 8 27,000,00 8,450,00 8,100,00
Curitiba 20 000,00 7.000,00 6,000,00
e Horizonte 0 1.:/50,00 1,500,00

BESLAS 3 000,00 1:750,00 1:500,00
147.000,00 144.450,00 47.100,00

Snifim Quotas Porcentagem Rostanto
) Pages

S.Paulo ur a 25% 45 ,000,00

Rio do Janoiro 10.500,00 6 19,500,00

Porto Alegro כקט 0% 27,000,00

Curitiba oe 0 20,000,00

Bolo Horiaonto 2.500,00 50% 2,500,00

Rocifo AR ei 0% 5.000,00

28.500,00 119.000,00

8'ad central no Rio de

poríodo introduziu par”
pars: iivtdre da -Guisbarot ריש

Somonto a importaxcia do Ci 2 -Zv0,uU (dois mal exruzoiros ), consequente
de sua inatividado Ape: = dos esforços ro zedos, nada do positivo foi

5 יי À ,
conseguido. סטפני «Csaltar quo nada foi foito nosto poriodo quanto ao

saldamento de covidas do ao ו ostabolocido nu reuniao do

1 do Qutubr> do 1953 entre a Hanega e o Comite Contral do Poaloi Zion
y de 3 & ( 7 : eHitachdut, ou seja na cobortura dos C9 200,000,00 dos quais ate ו -

sómonto forem pagos:
Vaad Hanoar do Rio de Janciro C& 454500, 00

" ו do Sao Paulo ' & 36.000,00
Restando ainda Cr$ 120.500,00

r Locais: Nos snifim a ex-
Sao Paulo nada roalizaramn. -

úLo foi roalizaido um anplo tra

baiho conjunto cujos resultados foram dos mais satisfatórios, tanto para

a ostabilização finano iyo da S.Prulo como para o pagamonto sas quatas

da Hanagá Artzit.

  
D) É 01% Hamaçhanot: Ban poguisha Rea

260112806 2018 v.cenização das Pionoi-
8, ל construir o Boit Ha-

machanot na chacara do 1 Po”aiva das Pionoiras foi imodiata -
ianta si calizadas as machmóônto iniciada a “conste כ endo sido ע zada enot do snif

“S.Paulo nas instalaçõo 3 oa ozistontos, as quais foram acrocidas

outras dentro dó plano geral quo ostá claborado» Ató Julho devorá tudo

ostar censtruido.

  

 

  

  

 

ich: Desdo quo o Beit Hana-

cova encontra-so a Hanagá Artzit -
om tramitos no sontido das indonizações rofurentos ao capital amprogado 0

nara 0 mos 10 a

o na procura do um novo loca1 Eaacotar Y VOada

oxplicaçõo(8 vom num amoxo mimoografado

a esto rolatório Estão à disposição dos
srovantos da contabilidado da Guisbaruta.

 

dolegados todos 05 Livros e con

 >encontra mais na Fazonda Pal:  



 

BALANÇO GERAL DA GUISBARUT ARTZIT
(Periodo de 27 de julho de 1954 a
24 do fovoroiro do 1955)

ATA vo

Saldo om caixa a 27/7/54 28:483,00Mass-chavor
16:478,00Quotas \
82:254,10Emprostimos contraidos 237.011,10Enprestimos dovolvidos 115.123,70Taktzivim
176.636,20

Shoilonin Machanot Artziot 85.256,00lMachané Avoda “359,50Fundos divarsos 20,000,00
Instáncias

133:200,00
Machen f 22:180,00
Dovolugáo Sominário 3.4, (Chilo) 2:255,00
Devolução Socrotaria 1:849,30
Devolução Machlaká Lochinueh 1:587,10
Dovolução Slichuiot Longas 1.000,00
Divorsos 10.017,60
Cancolamonto divida 0
Movimontação 89.738,40

2 0.0

Emprostimos pagos 338:335460
Enprostimos concodidos 141:853,10
Shlichuiot Longas 20.279,60
Shlichuiot Curtas 30:640,30
Shlichuiot Norto 12.538,50

Scerotaria 24.002,20
Aluguois 94869,00
Tolofonc 4:915,80
Ordonados 26:938,60
Movois q Utonsilios | 2.100,00
Uachlaká Lochinuch V'Itonut 14,754,10
Ordonados Machlaka 84735o
Logalização 1.500,0
Taktzivim Snifim,Boit Hamachanot 0
e Boit Hamadrich 75,000,

Machanot 2 )eodo
Machon (coneontragáo o documontos +805,

infos j 21,180 ,22Sominario Sul Amoricano 1:691/50

O - 89.738,40tação 12:832,20
Divorsos
Saldo or caixa 0

8

Eldorado,24 do fovoroiro do 1955

/

1.024,879,00
ne as.

, .

1.024,879,00

 

Joso Etrog

a) Davjd Fainguolornt

Joao Druckor  



 

ןגב4008ו
eווו222-

eo Quotas não oquivalon ao rolatado antoriomontoה
ja qu a a aa foi encorrado en 24 de fovoroiro onquanto quo o ostudo

goral+0%0ע01ע00 sobro as finanças do movironto foi roalizado a 2 do

1955.

2)a lista do dividas on 27 do julho do 1954 8| 0 por ocasiao do 32 kinus axtzi
oxa do Cr$ 101.324,50 (Conto a un nil Exonontos o vinto a ceruzoiros”
o cincoonta contavos) Hojo a lista do dividas da Guisbarut Artzit ó nula,

Emprostimos contraidos 2374011,10
Lista do dividas om 27/7/54 iate

Emprostinos pagos ו
000 «000.00

3)A lista do orodito da Guisbazut Artzit on 24/2/55 o do 28,829,40
(vinto o oito mil oitocontos o vinto o novo cxruzoiros o quaronta

contavos))sondo quo a diforença ontro :
Enprostimos concodidos 1414853,10

Enprostimos dovolvidos 1164123,700
250729440 -

já que irciuam uma dovolugão do ua omprostimo concodido no poriodo

antorior,no valor do Cr8$3, 100,00

4)Shlichutot Gurtase Nosto iteu inoluea gastos do Plonario do Chalutziut

o a viagon do rosponsavel de 00018800 0 Chalutziut,polos snifim do sul

o contropdai o sou grando vulto.

.

5) Soninôxio Sul Amoricanoy=Do acoxdo com o compromisso do movinonto bra=

siloiro juntó a Notzigut custouenos A roalizagáo do mosmo a importancia

do (:$21.180,20 (yinto o un nil,cento 0 oitonta erugoiros e vinto conta-

vog) gasto esto náo orgamontado polo 38 kinus Artzi.

6)cabo aqui uma obsorva 80 no quo toca ao orgamoto ostabolocido polo kinus

a, 4 a goigbarut attzitoquo so tornou irroal polo dosonvolvimonto do

tmabalho na Hanhaga Artzit Cabo uma rovisao nosta noatzájpara coloca-lo no

sau nivel do acordo com as oxigonoias atuais do trabalho»

 
o
o
o



60 - VANGUARDA JUVENIR

6 16 >

Poi distribuido o Nº 2-3 o publicado o distribui
do o Nº 4 (alusivo às fostividados de Tish
,roi) o ostê já pronto o Nº )-6, quo sora -

apos a moatzas No Nº 5-6(nov.doz.jan.) tentou-

ssuntos, o que nos pareco foi consoguido, Coxn
idish, conformo orientação anterior.Oatrazo do

1 abe ao fato do quo tardiamento foram entregues 0s -
artigos. Conseguiu-se uma boa soma total de anuncios so bem que os sni
fim nao tenham conprido seus compromissos, de uma foraa total. Apesar
disto, podera so cobrir uia boa parto do deficit, dos W2 antorioros ,
conformo podo sor visto pelo balanço. 5Ha quo so estudar usa forma de distribuição já que osta, pola suo mé -
divulgagao nao tom atingido todas finalidados. Segue abaixo ur balanço
dos 4 numeros da revista até hojo publicados (1-2-3,4,5-6-) o um xosu-
mo da preyisao orçamentárias

BALANCETE Da "VANGUARDAJUVENIL" - Nº 1, 2-5, 4, 5-6,

entroguo aos snifim logo
sa completar todos os a
ta ja com uma parto em
envio da revista 6

 

  

ENTRADAS

> ANUNCIOS 2 a.oRIOOO

   

אפ1

Nel = Vonda Papol; à mt du o suas "* 3.500,00
je .. 0 as 1Nº=.עבטסלפסב=150,00

Nº 1 - Emprestimos Contraidos 4 à Jia 12.480,00

Nº 1 = Devolução Enprostimos «2 «vc 1.176,00

 

TOTAL es dos tia o E oe E aOOO

N22=3 - Saldo antofior ea 0 שנ
N22-3 - Anuncios «cc wu cd su ni 4.725,00
925 | DIZOLSOS e e te mies oa Ree 5,00
N22-3 - Emprostinos Contraidos +...» o. 27.358,60

 

02.0 רשעא EOA

- Saldo Anterisz » 2 aa vá dd 028.0

 

  

   

  

Nº 4 1
Ne 4 +» Anúncios à à =» Wii aa 12.252,00

Nº 4 4 Divorsos

|

ש 4% Us 5,00

ץ207ברב2₪4שיששבוש SRRUEOO

N25=6 - Saldo Antorior. à v à 9 > א 0% 0

Nº5-6 -- 108סמםן  6 sore dao 2:655,00
N25=6 - Emprostimos contraidos . à ++ 8.696,90

Nº5-6 - Dovolução do םמכעבב'יחסה ia 2.824,00

PAO, Pa 24 רגה 6 ₪ ₪ 2Oo

Crê 95.166,00

Nº 1 - Emprestimos concedidos é é 1 - Cr$ 3:000,00

אפ 1 ₪ mprestimos: devo o + ,0

שנ - Ti Eta tools o TODA 12.000,00
ןזפ PU PAP AA 1

אפ 1 = Ordenados 0, e. + 2 e 2500,
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Nº 4 da

Nº 4 -
e

ה
NES Dis.
Nº 4 -

הפ =
ב

N25=6 -

N25=6 —
Nº5-6 -
N25-6 -
N25=6 -
N25-6 -

+ 2

= IPR2

₪ -
decretaria'e Gerais
DAL do. e

- > 4

AE AA

  

 

estimos concedidos

prest s Devélvidos: à
סם 2e

Papel כ

Ordenados Du qa

CIO e E

Secretária 6 gerai

Se ALA de Hd
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¿ Cr$ 1.378,00
. 222,00

ÉS caes + 0-00

“500,00
: 00
: 11.300,00

. 0
: 2:0
: 1.867,00
; 4.443,60

ios alle a קו EON

Cr$ “500,00
É 20,00

5:050;00

 

. o « Cr 16.680,60

24 09%"60

7. 000 ָ.0
4 986. 60

. 1.702,00
: 106,70

o 2,90

  

A ARNTRAR

4
N25-6 -

Nº5-6 >

Nº5-6 +
N25=6 -

A dh E

Nº5-6 -
N25=6 -

9
Anuncios סתנ

Anuncios

Anuncios

A

23

aldo + eu os ל

  nuncios 5 io .

nuncios Snif SePaulo ». »

PO aa ER IRS

 

. / % 2,90

. 98,00
: “500,00
: 5:200,00
: 7:980,00

9.872,00

Crê 23.652,902 a NS e

¿ Cry 7.000,00
5 1.000,00
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RESUMO

Divisa da Revista a ba q va 0 z 20 9 ב2519 * | + + | CH

23

432,90- 5
Saldo previsto . a א15.652,90

Aa Ei
2003

DEFICIT PREVIS?O PARA O Nº 7...

 

לוורד6++,0609

OBS: 1) O nifi Rio de Janeiro temTo tem a recober a quantia de Crê 2.875,00correspondente & porcentagem sobre
,a a quota de anuncios da Revista Nº5-6

Esta quantia nao foi contada nem nasentradas nem nas saidas, devendo o-snif rotira-la, após haver entregue à redação a parte correspondente &-esta da cobrança dos anuncios da 125-6 ( É Cró 9.675,00). .
2( Há que se estudas O pagamento do dinheiro correspondente à um acordo
de ordenados de Cry 2.000,00 mensais, correspondentes ao trabslho de =
Chavorir , durante os meses 9,10,11,12 e 1, perfazondo um total de Cry
10.000,00. Esta sera mais uma divida da revista A Guisbaxut Artait.

(a) Edith1

(a) José Etroga

Relatório aprovado pela Hanagã Arzit

Sitio Eldorado

Potropólis, 20 de Fevereiro do 1955

(a) Hanagá Arzit

  



1 8 2 de Março de 1955
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