TRABALHOS A FAZER
1) Reinvindicar

|

/47

os seguinte taksivim, de há muito prometidos:
Kitron - US$ 280

Fazenda — Crij 206000,00Aliat-Hanoar-: Cry 23.000,00-

Brasil: Cheinfelde
Eretz: Joao e Erwins
2) Obter a indenização de Crijj 50.000,00» do Sre Krepitzki, pelos :clhoramentos feitos na Fazenda Palacetos

3) Adquirir a fazenda no Rio de Janeiros

Encarregado: Nhuchs

4) Tratar dos taksivim prometidos pelo chaver Dopkine
incarregados- Cheinfelde
5) Estabelecer planos de trabalho com as Vaadot Hanoar, de forma que seja
coberto o 6621041 da Guizbarut Artzits
Ercarregados:- Cheinfeld.
Chaitchike

É
6) Efetuar a cobrança da lista de credito.

Encarregados:-Caeinfeld.
Yoches

7) Normalizar o funcionamento da contabilidade da Guizbazut Artzite
Encarregados- Toches

8) obtenção de taksivim para Machanot Kaitze
Encarregados- Cheintfelds

Fixar a data de 15/1 para pagamento da la. quota do semestre de 26/10/55
A 26/4/55, correspondente à 50% da quota total.
SNTIFIM

PORTO ALEGREA

Orientar o snif no sentido de aumentar em grande escala O
trabalho de Amigos do Ichude
Esclarecer a finalidade dos donativos recebádos pelo snif
a
e à quem cabem, segundo os estatutos Ga Guizbarut Artzite

Comunicar ao £nif da pecessidade de pagamento imediato da
quantia de Cr$ 13.000,00 que devem a Wagbit dg P.Alegre, em virtude dos
graves prejuizos morais e financeiros que estao causando ao movimento.
,

”

Exigir úo snif a lista de dividas e de creditosSe

Fixer a data limite de 30/11 para pagamento dos Cr$ 13.000,00

₪

a Magbite

rixar a data limite de 15/11 pera pagamento do restante da
quota atrazada e a quota de 15/le
ssa...

SAO PAULO -

Caixa B do
8808 0
barut ni
tembro,

Esclerecer os motivos de constarem gastos de Machlakot na
בת
er a data ce 1/ll:para pagamento de parte da quota atraigual ao ser pago pela Guizserá
total
S eu
e dns div
if
ac
Dil Keren Hashlict
> a data de 15/11 para pagamento de Cry 15.000,00- da

!

15/1 para pagamento da lasquota do semestre

26/10/35

, - Devolver ao

snif a

quentia de (rip

1

3,00- arrecadados

no Rio atraves da Comisssao de Sete, atendendo a 0121011 situaçao financeira pela qual passa o snifs
Fixar a data de 15/12 para pagamento da s/ quota atrazada,
Fixar a data de 15/12 para pagamento da la. quota corres26/10/59 ₪ 6%
r o imediato envio do balancete de Outubro do shituf,

Exigir o imediato envio do material financeiros atrazada do enif
15/11 q pagamento da parte da quota

para

Fixar
e seu debito e/ a Hanhaga correspondente a uma passagem completa de
ida e volta -- Recife-S. Paulo-Recifes

4

Fixar para 15/2 - o pagamento da la. quota do semestre 26/10/55

₪8

BELO HOR

Exigir o imediato envio de material financeiros

Fixar as seguintes datas para os seguintes pagamentos:

50% quota atrasada e débito:

15/12e

4
50% quota atrasada e debito: 15/1e
la. muuka parte da quota do semestre 26/10 a 26 /4m 15/2/5660

%

asesea

CURIT IEA

imediato envio de material financeiros
tas para os seguinte pegamentos:
»

א

2

44

>

%05 quota atrasada e debito = 15/12

50% quota atrasada e debito -14

|.

las parte da quota do semestre 26/10 a 26/4/55=3 15/2/58
.La.....a

ixigib

o imediato envio de balanço e orçamento Ga Caixa Be

xar para 15/12 o pagamento de debito do 100.2.

0/ 8 Guiz-

6

” Conceder Crj 74200,00- 80+

Conçeder
¿ 8.900300- ao Spif
Conceder
$ 500400 pelo mes
virtude de gastos extras da Shula.s
Continuar o auxilio mens
"tor
erter

ss
8

artra
62808

4
qe

»
E

e0. 1 1.0.9 90.0112%00.40....

salmentes

Curitiba, em

0,00 ao Jimicos
o Keren Hashlichims

