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Prezados chaverim

% , ASSUNTOS ACERTO DE“ CONTAS

Anexo à esta estamos lhes enviado um acerto de contas organizado aqui
na: Hanagã em base e alguns bilhetes recebidos e contas prestadas pela Shlichut =
Chalutziana, já que as contas que pedimos insistentemente através de cartas e tele

grames deyem ter se estraviado pelo caminho, pois não podemos imaginar que vocês
não os tivessem mandado, Os calculos é acertos talvez estejam um pouco errados »,
mas com certóza: na proxima oportunidade os chaverim usarão de um melo de comuni

cação mais 621016006
Abaixo daremos ely 8 explicações sôbre o a

lembrar que em última reunião da Hanaga O chaver Sazan fi
com o snif a sua situação financeira, e na mdedida das p

    

ibilidades PadzerPp pro
postas pará a solugóo demesmas O Sazan também deverá fazer umarevisáo completa
nos livros 9 balancetes da guizbarut do snif. Em todo o caso, O chaver que vier
para o plenário deve estar munido com o material financeiro completo, pois uma
  grende, pparte, de

plenário será
snifím e serí£ inc
res do movimentos,

e Quanto ao scerbo Há, O seguintes
Constam em vales as dividas especifisadas no total de Cr$ 3.582,00

Quento a comissão de Sete levamos. ém consideração somente 5 cha-

verim pois os demais de qualquer maneira iriam paraO Sul em. Chofesh Alias

A passagem de Avião da Cecilia foi porém cobrada, já que vposs brecáram=na em
Curitiba. Da mesma forma a diferença. de viagem de. or ibus para P.h, foi divida
entre vocês e Porto Alegre. Os 10% conforme conbinação feita em S.Pai lo que de

veriamos receber constam em X, pois grácas ao Corrcio ainda ndo recebemos a in=

formação do'total de entradas do chodesh alió om papel devidamente assinado,
O- demais cromos ser bastante claros
Tudo mais, que houver a esclerecer pode ser feito através do Sagan

ou-do chaver que vira ao plenario, como os chaverim tem dividas com a Henagé.

deverá ser pago pelo snif e posteriormente descontado pelea Hanagá
Antes de dar por encerrado quersmos voltar ao asennto do material

financeiro que é urgente e indispensável.

roxima reuniao dehanaga que ocorrera Juntamente comem o pimax

doxtinads. à 818009800 608 probelmasfinanceiros nacionais e dos
pensavel ter material financeiro completo de talos os seto-   
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para se tomar medidas concretas para a solução 00 060108, 85601
deve vir bem claro para poder ser entendido com facilidade,

Recebam nosso cordisl e chalutziano,

Alei V'Hagshem

 

Adolpho NeCheinfeld

Maskir Artzis

 
   

  
  


