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Se Paulo, 7 de Novembro de 1955

À

Mazkirut do Snif
Re Alegres
a

Je Zimermanne

Prezados Cha verim= y

Assuntos; FINANÇAS,

A Guizbarut Artzit teve gportunidads de no
dia 29 .de Outubro, realizar uma longa reuniao dg revisao da
81118080 financeira do movim ntos Dentro dos proximos dgis ou

tres dias, lhes enviaremos um caderno com toda a situaçao a-

tual, balancetes, orçamentos, propostase
Nesta reuniao tivemos oportunidade de ver
x
o relatorio financeiro enviado pelo Snif PeAlegre em relação
ao qual temos a lhes escrever o seguintes
é
.

1) Não recebemos a lista de creditos e de divigas, de maneira

que continuamgs sem sabey qual a atual situação financeira do
gnif emrelaçao a seus devitose Pedimos providenciar a lista
:
2
com urgencige
2) Do relatorio constam uma serie de entradas como donativos.

Precisamos,saber a natureza e a finalidade dos megmos, degde

que como e de seu conhecimentos taksivim de instancias sao
considerados fundos da Guizbarut Artzite.e Explicandos Se as
Piongiras fizer uma campanha ou der um dinheiro parg o enif,
ele e fupdo do snif; se deram para o Chodesh Alia, e do Cho-

desh Alia, e deve entrar no balanço financeiro do me smog se
a Unificada deu dinheiro para Aliat-Hanoar e familias, é fundo da Guizbarut,Artgite Informem-nos sobre o assuntos

3) O snif devera ate o dia 20/11 salgar o restante da quota a-

trasada com,à Guizbarut Artzit, que e de Cry 3.680900-. Sabemos que vocês pagaram a passagem da Rosa p/ SePaulo, e natural

mente ela lhes sera descontada da quota, mas precisamos saber.

á quantia e dispor de um comprovantes Igualmente fixamos para
15/1 o pagamento da las quota do semestees 26/10 a 26/4, para

voces corresponde a

Cri 7.500,00

A

2

É

4) Por fim queremos fazer -lhes uma sugestão que ez a intensificação imediata do trabalho,de Arjigês do Ighuá, o que, pelo
que pesar do relatorio, e a 8010080 ₪018 88418 para

ag finanças do snif. Gostariamos de receber m informaçoes suas

gobre este assuntos

Sem mal Sy

Alei Vlagshem I

Adolpho Ne Cheintelds
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