
São Paulo, 5 de Julho de

Para
Nunhe

P,Alegre  
Care c haver:

Vimos nesta levantar com você um dos pontos da última reunião da Hanhagá Ar zit: shlichut,

Ao fazermos a planificação de shlichim para o próximo periedo ulmos de que, a não ser com gran

de prejuizo para o snif São Paulo, seria possivel o envio de um chaver para Porto Alegre, a tempo de substi-

tulr você por estes próximos dias. Pensamos en Erwin e Markin e em toda maskirut do snif, mas é Impossivel 3
gora tíra-los do trabalho que estão fazendo, mesmo porque neste último periddo, o snif São Paulo bastante

se ressentiu cen a saúda de Inúneros poetesseus de trabalho, para shlichut externa.

O que queremos nesta lhe apresentar 6 0 seguinte: o Kostof deverá af chegar lã pelo dia 17.
o entes, por dificuldades particulares, Gostaríamos que você ficasse aí ate lá«Pelo da 18, para pessoal-

ente lhe passat todos os trabalhos, o que 8 importante para que a metade deles nad se percas, Você deverá

ltar imediatamente um d'a apos a chegada do Kostof af. Queremos saber, se a situação aí em Porto Alegre 6

al que o trabalho se ressentiria de uma semana sem shlichut, se es próprios chaverim do snif podêrão susten

ditá-lo por uma semana, levando em conta que dodos os nadoichis deverão ser concentrados para o seminario (dia
27 a 31) e alguns deverão vir para o kinus.

Quanto ao resto dos snifim: Rio: continua cem José Leão, Sa lonão e Yuchbinder, até o kinus.
Norte: o Yaski também ו até meados do dia 20 e deverá, se pos

s sivol, trazer gente para as realizações, Ainda nada sabemos ao certo pogeue nao recebemos nenhuma carta dota.

Belo lloriseáde: partirá a Edith, devendo voltar para o seminário
de São Paulo (dia 19).

Curitiba: ainda não sabemos quen irá
Poh.: Kostof ira, lá pelo dia 17.

Esperamos resposta urgente, se possivel telegrafica, a respeito de sua vinda ou ficada ai afe o

Sen mais, Aloi vAghshem

pl Hanhaga  


