
À maskirut do
-snifRio

Prezados chaverim: «

. Vimos por intermódio desta comunicar que

a Maskirut Peíla em sua rouniño de hoje, estudou o problema da saida

da chaverá Hilda em sua shlichut a Bolo Horizonte. Apos uma analise

detalhada do problema pelo qual atravessa o snif Belo Horizonte, nao

podemos encontrar outra solução a não sor a ida o mais urgente possivel

da chavera para seus trabalhos de shlichut. Cremos não ser dificil a
chavera encontrar meios necessarios para a continuidade de seus es-

tudos em Belo Horizonte (o chaver Zinho em muito poderáencaminhar),

porém cremos imprescindível a chavora se dirigir para la o mais rapidp

possivel. Pedimos aos chaverim que nos eserevam quando a ehhvora ti-

vor se dirigádo para a shlichut, para nosso controle. Outrossim, que=

remos comunicar'que a data maxima que a chavera devera estar em B.H.

deve ser dia 1843.

Hom mais de momento, esperando confirmação
dos chaverim, despedimo-nos com nosso chalutziano

Alei viBagshem

 

Benjamin Roizmau - sgan maskir
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São Paulo, 9 de março de 1956 77

À maskirut
do snif Rio

22628008 087021: -

; Vimos por moio desta comunicar aos chaverim que
a Hanhaga Artzit em vista dos problemas pessoais existentes comuas
chaverot Raquel Szapiro e Helena Rechtand, gesolve estabelecer como
datas ultimas de suas efntradas em hachshara os dias 15 de maio e 15
de junho respectivamente.

Sem mais, despedimo-nos com nosso chalutziano

Alei v!Hagshem

 

dan askir — Benjamin Roizman
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Prezado chaver 3

Recebemos por intermedio do chaver Chaitchik o s

artigo de resposta” ao Choshlim,Por motivos diversos, não nos

possível publicar o artigo aeims mencionado,De qualcuer forma,

transferiremos o artigo para . Machlaká de Itonut da Hanags

Artzit, afim de que publioquem em um orgao de circulação interna

para es shchavot mate velhas da Tnuá, 
Pedimos, outrossim, cue permitas

necessarias para melhor compreensão doתשא

Pedimos nossas desculpas nel 10 inclus

,artizoתאש601+1סי8 mos estaremos prontos a publiear outra:

oue você enviar para o Jornal,

Sem mais, despedimo-nos com o nosso chalutziano

¿LEI VEHAGSHEÉM

Pela Redacso

Benjamig Rolzman|

 


