
Ref.:- ERO- 203,

S.Paulo, 20 de Outubro de 1955,

À
Mazkirut do Snif :
RECIFE,

“* Prezados Chaverim:-
+

ASSUNTO: = AGRRTO DE CONTAS

 

visTO POR:
o

Náo podemos iniciar esta carta sem extranhar demaneira profunda o comportamento do Snif em relação à Hanhagã, Em nossosarquivos não consta uma única carte de Recifo,. absolutamente nada. O snifpassou por uma shlichut chalutziana, recebeu um sheliach, etc., mas nenhuma linha se escreveu à Henhagê,
, Anexo estemos enviando um acórto de contas, orga-nizado segundo relatório financeiro do Markin, Para ficar bem claro, damosas seguintes explicações! «

a) 0 snif tom uma divida de $ 650,00-, contraída por 3 de seus chaverim que ficaram em SePaulo, cômbinamos com o Jimico que Sste dinheiro —lhe seria entrogue para o sustento nos primeiros dias e que seria conside-rado Keren Hashlichim, So fôr masassárim desnecessário, propomos o soureenvio à Hanhazã,
b) Relação de despesas feitas com & shlichut, que deve ser cobertapelo snif, uma vez paga » quota de Salvador, Descontamos e passagem dochaver Pasternak, à semelhança de outros snifim e no intuito de aja que: o chaver de qualquer maneira iria para Salvador em ChofeshEquantia de $ 5.700,00 deve “ser anexada uma. importância x

judá-los,
ג

» quecorresponde 8 10 per cento do luero liquido-do Tem Haaliá, se $ que houve.6) O Snif tem que pegar $ 3.000,00 de quota até 26/10, conforme re-solução do Xinus,

Assim gondo, os cheverim devem enviar com o Jimico a quantia dé s.,$ 8.700,00, o que propomos seja feito através uma passagem do Loide Aéreode ide e volta atô o Rio de Janeiro, com a qual viajarê o Jimico e voltarêo próximo sheliach, mais a diferença em dinheiro,
Queriamos relombrar que o envio desta-quantia é fundenentel pare o

trabalho de Guizbarut. Artzib,
Da mesma forma queriamos lembrar aos chaverim que $ completamenteindispensável o envio do material financeiro pedido na circular Y

3reiterado no telegrama de 10/10, A Guizbarut Artzit está se preparando pa-
ra organizar planos ds longo alcance é capazes de dar estabilidade finan-2 2 . + aeceira ao movimento, mas isto só será possivel se tivermos em mão, o mate-
rial Bem detalhado de cada um dos enifim,

Aleà 1
 

Adolpho N.Cheinteld,

Vezkir-Arkbhi,
P.S.t- Indispensável clara lista de dívidas e lista de cfédito,


