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exusoiros tendo=so porán após enozmos esforços nossos so ofetivado om três monos
a cobranga de 0$12.000 5005 *.

do Comitê Contral doכBm 26 ão Outubro, 3 igou-=se uma nova rouniño a

Posloi Tzion com a lanagã ar44% )10 ouviamos anóxo duas cópias das enrtas, TY

latorios o listas nesta ocasião centros¡49 +(
Doste 1á Atá agora nata de esperial suesa, tivomos uma troca de informgdas cons
tantos sobre _Problo:ans do trabalhos coming; Desde osta data(26/10) tom a guisba»
gut da Hanagá enviado cada duas somanas um oxtrato financeiro do periodo trxans-

corrido bem como a movimentação na lista de dividas.lisste ponto tom sido tão come
pletas as informações prestadas que nom os proprios qhaverim do 208101 fzãon tom
pedo ₪0%4708 46
Em tormos concretos, o trabalho até agora feito q. Poaloi Tzion Hitaçhdut foi;

a) No Rio de Janeiro(conforme 8 dito) Leátas subsorições 20

valor do quarênta 6 poucos mil eexruzoirosy dgs ףטה18 02012.000,00 cobrados até a
data de 10/12, Roesbenos onter as Em dos chaverim daHanaga uo iio de
que nos próximos dias soriam71/805

b) São ?םוגגסכעספעהמה60וגמסתשעמס20701110מ(21/12) 8080 98-
¿e Y ב 4 2

pora-so levantar os 020100.000,00 dorrasvondontes a São Paulo. Tomos a impressão,
so tudo correr beno ontrarão uns eincocnta uu sessenta mil cruzcidos.

. e) Em forto Alegre a Vaadat Hancar 10681 1מ0100 0 sgu
namento nao tondo porsm abs agora foito nada no ambito financeiro om “Ao

“teneso reunido com constanei& 3 tem osta vandat hanoar localírartido, ionoirás,

problemas financeiros. 5
a baso de uma rigida planificação e com gastos

lista de dividas da Hanagá Artsit couseguia neste periáddd dininuir considera
volmonta ayosar de que noesta diminuig do estão incluidos apenas Cril2.000,0 da
fiaZas

e/(10/ 2

כ
5 na sulado, porém oscila ao redor da ei-2 : e Tra de 2 2917 * agi a q

ondo sómento ¿sto so nos oforeces aprosentar por ora, despodimomnos como nosso

cos tunoiro,
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