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A VAADAT HATNUA

Chaverim Shalom.

Assutos. Finanças

Anexo, segue o balarco da Guisbarut Artzit. de 21-4-56 8

26-10-56, 6/0 balanço de 26-10-56 a 20-3- 57. Temos sobre os mesmos

a observar o seguinte!
1) O balanço do 1º semestre de 1956, foi pela Guisbarut Artzit, em

sua ultima reunião anulado, por alguns erros de contabilidade obser-

vados, e na impossibilidade dos mesmos serem esclarecidos, uma vez

+ que Bvi o chaver Nhuch, hoje afastado do mov. que O elaborou. Repeti-

o: erros contabeis, e não financeiros. Tentar-se-á o maximo possi-

velretifica-lo até a proxima reunião da H,A.- Enviamos o mesmo aos
chaverim, apezar disto, para poderem ter uma ideia do conjunto,

2) O-balanço de 26-10 em diante, é um balanço de Semestre incompleto;

uma vez que somente terminará em 26-4. Vai porem, até a data em que

: trocou-se o guisbar artzit.

Segue tambem O orgamento para O periodo de 26-4-57 a 26-10-57, aprova-

do na ultima reunião da H.A.
Poderão observar os chaverim no mesmo, uma divida de 103.700,00 crz.

e uma diminuição sensivel nas saidas, se levamos em conta O aume nto

no preço de todas as cousas no Brasil.

Pensamos pagar esta divida com O proximo taksiv da Sochnut, em fins de
abril, uma vez que égda Editora, infelizmente movimentado. Pensamos
ainda ser possivel este orçamento, com uma grarde restrição nos gastos

da BR. A., sem trazer naturalmente prejuizos «os trabalhos normais,

Alem disso, resolveu O ultimo kinus Artzit, eliminar as quotas dos
snifim, pela impraticabilidade das mesmas serem pagas, na forma que
até então era usada, Substituimos a mesma por enpreráimentos financei-

ros em conjunto, Assim por exemplo, o vinho, que recebe os snifim de-

terminada porcentagem sobre a venda e a H.A, sobre o lucro total.

Assim ainda teremos a venda do livro da Editora e o Luach, nome

sistema ₪ Alem disso a planificação financeira da shlichut 8 יו

a lucro para O s snífim ₪64.
Acreditamos estar em uma situação financeira tendente a melhorar. Cremd

mos ser possivel com estes emprendimentos em conjunto, resolver as

dividas da H.A. e dos snifim. “ependerá para isto, o bom exito destes

emprendimentos. E
Em dois setores porem, cremos ser dificil este periodo, e para tais

chamamos a atenção dos chaverim,

1- Moadonim- Este problema tomou no ultimo mes, caracteristicas nova-

mente graves. Foi aprovado no Brasil uga nova lei do Inquilinato, que

permitiu o aumento de varios de nossos moadonim. Isto,acrescido do

problema do Moadon em B.Horizonte, para O qual, provavelmente deverá
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nescessita urgentemente de um novo moadon; do problema em Recifey que
achou uma solução somente provisoria, em uma escola a der em breve demo-
lida; e do problema do Rio, que nescessita tambem de uma sede na zona
Sul, onde foi iniciado um tgabalho com prespectivas , isto, repito nos

causa hoje graves preocupações. Sabemos das dificuldades que existem,
principalmente agora, na atual situação da Med inat. Pedimos porem, e
já escrevemos a H.Elioná a-respeito, continuarem os sidurim para taks i-
vim lemoadonim.
2) Atividades de Julho- Pensamos em Julho, a exemplo do ano passado, en-
viar shlichuiot especiais para Os snifim, para este mes de trabalho. Per
guntamos a possibilidaie de ser conseguido um pegueno taksiv especial
para tanto.

- A : ,
XIXEEECENESXANA Com este material, estão os chaverim ao para de

da nossa vida financeira, Esclareceremos os detalhes que pedirem,

Com um comum e amigo
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