
 

EPA 313

São faulo, 15 de Outubro de 1956.

Maskirut do Snif P.“legre

Prezados Cnaverim:

Pela presente estamos vos dirigindo afim do defini-
tivamente acertarmos as dividas de P.Alegre para com a Hanhaga Artzit.

Assim da
temos o seguinte acerto:

13.000,00
350,00

1.000,00

Divida 19 ₪016 ,
deficit moatza
Briut-Sazan
Leitos .
Publicaçoes
idem

lista de dividas que voces nos enviaram

faixas aos delegados

shavugt
habone nacional

 
Jornal-fotg.,
Deficit moatza papel temário.

Estas são as quantias que v. podem creditar em v.conta.Todos os demais deficit são por conta do snif P.Alegre, pois inclusivea manutençao dos delegados da moatza estava prevista que iria por contade voces. E ,
Antes da moatza a v. lista de dividas compreendiaasseguintes contas: 2 ira
ivida agbit

Sheilonim
Bluma
ivida

Quota atrazada

13.000,00
66.000,00 -

80,00
600,04

8.290,00........27.970,00

Acrescenta-se a isto a despeza com a passagem de ida doazan no valor de Cr$ 2.100,00 o que da um total de 30.070,00.Deduzindoa: despezas que v. tiveram com a moatza e pag. da divida Magbit*no total
a divida no valor de 6.895,00

30.070,00
23.175,00...6.895,00,

A esta quantia acrescenta-se 12.100,0 quota atual.Esta e uma quantia que precisamos na caixa da וג 1 508 -rut “rtzit, por isto apezar dos problemas que existem ai voces devemprovidenciar de imediato a sua remessa.
Assunto Luach:a H.A. necessita inclusive receber

de Cr$ 23.175,00, resta ainda  



4

URGENTEMENTE o dinheiro do luach que voces movimentaram e inclusive as

despezas com a confecção dos mesmos na parte que toca a Porto Megre.

Por isto aguardamos com urgencia a vinda deste dinheiro, num total de
Crê 6.500,00  2 É fundamental pois que estas dividas cheguem a nossas mãos
o meis rapido, pois inclusive a “anhaga Artzit esta numa situação financeir
muito mal, com uma porçao de letras se vencendo.

Aguardando as providencias dos chaverim, despedimo-nos com
nosso cordial e chalutziano,

ALEI V'AGSHEM
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