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Mazkirut do snif
Porto Alegre

Prezados chaverims

ASSUNTO 2 ACERTO DE CONTAS

Anexo 3 esta, estamos Xhes enviando um acerto de contas
organizado aquí, na Hanegá, em base à alzuns bilhetes recebidos e con-
tas prestadas pelashlichut chalutziana, ja que as côntas que pedimos in -
sistentemente através de cartas e telegramas devem ter se extraviado E
pelo caminho , pois não podemos = קי que-voces não as tivessem envi=
ado. Var or conta, pois, do correio.és calculos e acertos talvez estejam
um pouco. errados, mas com certeza na próxims oportunidade os. chaverim
usarão de algum meio de comunicação mais1

Abaixo daremos algumas explicações sôbre o acerto, mas
entes queremos relembrar qur na última reunião de hanagá o chaver Sa=
zen foi encarregado de ver com o snif a sus situação financeira é ne
medidas das possibilidades, fazer propostas para ax solução da mesmas
O Sazan tambêm deverá fezer umarevisão completa nos livros e balamcetes
de guizbarut do snif, Em todo o caso, o chaver que vier para o plenario
8076 estar munido com o material financeiro completo, pois uma-grande

parte ds próxima reunião da Hanapã que ocorrerá juntamente com o plenás
rio será disa destinado 3818008880 008 protlemas financeiros do movimen
to nacional e dos snifim e será indispensavel ter material financeiro 7
completo de todos os setores do movimentos

A respeito do acerto hã; o sezuintes
Na primeira parte esta especificada a divida de Cry 1.150,00

do snif com a Hanágã, Desta divida constam vales assinados na Hanagã Artaits
60 016300 de Cry 1.000,00 soubemos atraves de terceiros é de bilhetes que

corca de Cr$ 800,00 foram gastos. do transporte da Barraca. Não temos pdrem

confirmação oficial nem comprovantes. Nepiemtorscia
No serundo-iten Comissão de Sete, leva-se em consideração

a viagem de 9 chaverim já que por decisão da puisbarút Artzit os chaverim
que. de qualquer forma viajariam para Chofesh 2135 não: são descontados do
snif. Aida sai mais cera que a volte porque os chaverim viajaram de oni
pus, e a volta caleulamos de trem, Us Gr?-200,00' fazem parte de contas

prestadas pela chaverá; Cecilia e sua informação que o snif rocebou di -

nhelro pare pagar o excesda de bagagem des pionoiras, sendo justo que pa-=
guem ao garin, Os 10% do Chodesh alió que cabe a Hanagã conforme combina- 

 



 

ção que fizemos em Sa Paulo, ¿gragas ao correio constam com um X, porque
nño sabemos quanto $, 0 demais_8 claro, sendo que no fim existe uma ano
tação de cr$ 13.000,00: que vocês devem à Magbit e que 6 un assunto muito
serio, pois já nos informaram no Rio de Janeiro, que descontarão sem du

vida do nosso Taksiv da Sochnut. Gostariamos de receber propostas dos

chaverim sobre este assunto,
Ena mais, que houver A esclarecer pode ser feito através do Sa

zan ou: do 'chaver que virá ao plénário, Quantto a vinda deste , como os E
chaverim im dividas com a Honegão devera” ser pago pelo snif o posterior
mente descontado pela Hanagê. 0

Antes de dar¿Por encerrado, queremos voltar no assunto do mate
rial financeiro, que é urgente 'e indispensêvol pars: se tomar medidas con|
cretas para a solução do problemas Este máterial deve vir bem claro para

poder ser entendido com facilidade,
26690888 nosso cordial e chalutziano,

Alei Y!

 

Adolpho Cheinfeld = Maskir Artzi

P.S. = O material acima referido 6 0 que. consta em nossa circular Refy
Bc1/215 de 30/9/55.

 

 


