
ICHUD HANOAR HACHALUTZI

peA 307 SNIF PÓRTO ALEGRE

Caixa Postal, 1403
PÓRTO ALEGRE - Brasil

Porto Alegre, 5 de abril de 1956.

A. 0%

38288668%
Sao Paulo

Prezados chaverim: s

Queremos: por melo desta, fazer-vos um relatório da situação
financeira atual do snif Pôrto Alegre.

A comissão financeira estáassim constituida:
Peixe, Maria e Ioche.

Relatório do mês de abril:
עול

3º Seider 2.126,00
Trabalho de mimeógrafo 4.707,00
Trabalho Unificada 420,00
Shituf 50,00 ?
Vinho 5.000,00 |

12.303,00

Saidas-
Frete 86,00
Livros 220 ,00
Diversos 440,00
Dividas particulares 2.900,00
3” Seider 2.185,00

Empréstimo shituf 3.340,00
Mimeógrafo 1.146,00
Concerto maquina 480,00
Perda 800 ,0
Corrêio 80,00 *'
secretária 295,00
Chug de bonim 25,00
Tzofiut 480 ,00
881806 50,00

12.107,00

Em caixa- 196,00

Situacáo financeira em 1/5/1956.

Debitos-
Particulares 420 ,00
Hanagá 18,500 ,00
Banco 10.000,00

Tpografia 1.500,00

Encanamento do snif 2.000,00

Total 32.420,00
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Creditos-
Cobrança restante do vinho 0 ?
Emprestimo shituf 4.340,00

Total 6.340,00

Debitos- 32.420,00
Créditos- 6.340,00

Deficit atual-26,080,00

Orçamento financeiro até 31/7 -
₪ Saidas-

Deficit até 1/5 26.080,00
Machlakot 10.000,00
Quota Hanagé 12.400,00
Aluguel e diversos 3.500 00

Total 41.980,00

Entradas-
1, Mimeógrafo- S

Pretendemos com este trabalho, ter uma entra
da de no minimo 6.000,00 até julho que serão invertidos em pagamentos de
quotas e de algumas dividas mais imediatas do snif.

2. Amigos do Ichud-
Esta campanha está sendo feita principal

mente pelo Poalei Tzion, que comprometeu em conseguir 6.000,00 até no ma

ximo principios de junho. Já posuimos cerca de 50 Amigos do lchud que per

fazem mais ou menos a quantia de 1.000,00 que já estáo sendo cobrados +

Pretendemos com está entrada, sustentar todos os gastos internos do snif

e ainda cobrir algumas dividas.
.

5. Messibá de abertura do Kinus-
Por resolução da 11 Veidá

Artzit, a IV Moatzá Artzit do movimento, deverá ser realizada em P, A,

Pretendemos por esta época, realizar uma grande messibá de abertura, a
qual pretendemos que seja uma grande entrada financeira e também nossa

maior atividade externa do periodo. Os convites deverão começar a ser

vendidos com grande antecedencia, para que está tenha o maior exito Pos

sivel.,

4. Campanha de Bonus restrita-
Por ocasião do 1º exame parcial

quando as atividades no snif são um pouco menores, pretendemos fazer esta
campanha. Ela será feita por alguns chaverim do shituf que tentaram con-

seguir contribuiçoes anuais grandes.

5. Sheilonim das atividades centrais-
“| Os shellonim que não fo

sa ida as atividades centrais, são agora impossi
A guizbarut do snif não tem possibilidades de pa

gar esta divida. Por ora nao sabemos como resolver este caso. Se houver

quedayer. madd ARAS ANASATAMOBa= Gordonia » Macabs Hatzair
u

ram cobrados antes de no

veis de gerem cobrados»

em mais, despedimosnos com nosso chaVR ie נ
Merci fa Letal Aty Alei V'Hagshem

ziano 


