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200988008 5  סלprezada carta a qual passamos a

responder:

Com /h fundaga( do Snif nesta cidado, a direção for
falta de elementos competentes no merento o chaver 906
que foi o fundador resolveu em acorde com 858 que estavam de

acordo coma fundação do Jnif, nomear e mim Salomão 'aisman e a cha

verá Blima Taisman/psra Vazkip e Kmanot respectivamente, sendo esta

momsação provisoria e ficon ad nosso cargo a formañiocdo vasd y ohug
Venahalim , organizar es Kvutsigaot como tambem de aranjar uma sede,

:
No dia sempu'inte a fimdação do Smif em colaboração
do chaverim lenrique Rosset e ¡Rifka Auverbach, organigou-e
a pri-

₪618 970528 Noar sob a demomjjmação de Seri Katzensison sendo nome-

ads para Menahel 8 Te im

senkrac,

Ssta Kyutzá''tem se reunido mpimelmente 60008 08 88-

08008 tarde as vezes com/à) |Venahel isto é todas as
vezesque nao

vem ninguem de São Paulo, (dg páverim que tem compstecido são “enrique Rosset e Bernardo ta
4

A Vena hg1 tem ságuido o programa estsbelecido pelo

chaver Rosseb mas, ist pão besta em vista que é

que este
hoje nao

por pouco tempo por

prometeu de“ men dar um programa completo 5 Lishke o que até
foi feito “como tambem em comparecer regularmente para SuSe

tituir e mhave6 gema f) que não foi cumprido porque ha um mes não tem
aparecido “, aixda emb/emviar material o que tambem não cumpridos

2» 1Ha dues semanas foi organizada uma nava (vutza sob
e denominsção /AGANAH sendo Vemahel a chaverá dima Lerer, Esta ê de
Feufire Poniu é conta com 12 elementos e tem se remido repularmente
duas Yeges por sembma. Nesta teimbem se observa as mesmas dificuldades/que na primeiras
3

À

im reunião realizada de 26 do 0% Ra resol=

₪4

telmeríte na segunda quinzena do mes

de maio

ja teres

 לentão a forração de mabb duas (vutzot sendo

siso de "zofim e 196058808 300800 0808  מ0₪ 06820100 com bestantes
Doral tio

dificuldades

hadita Bate

E

one

Ana)

peistén do-nos pedir ajuda imediste do scime exposte e
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com um cordial
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