
 
São Paulo, 24 de Nevembro de 1947.-

ho
Comité Pro Madrichim
CAPITAL

Prezados chaverím ,

Vimos per meio desta transmitir oficialmente a es-
te Comité um fato lamentável, do qual só há peuce tivemes noticia.
Trata-se da desistência da candidata Léa Merzel, que esteve insorita
em nome de nessa organização.

Para maior clareza do assunte, faremos um pequeno
historico, justificando nossa atitude até hoje,

Quando per épeca da inscrição dos candidatos, Léa
Merzel, membro de nossa organização, mostrou desejo de candidatar-se
para e Curso de Madrichim, fê-lo demonstrando desejo intenso e venta
de de submeter-se a tôdas as exigências de ida e para a volta, Após

feito o exame e aprovada a candidata, chegeu-nes à ouvidos existirem
impedimentos familiares pars a ida da referida candidata e lançamo-
nes imediatamente » busca de informagdos cortas para verificar as pez
síbilidades de sua ida ou a retirada de sua candidatura. Neste inte-
rim ouviram ohaverim beatos cem referência a desistência da candida-
ta Léa Merzel, tende decidido o Secretario Geral da Mazkiruth do Dre
tratar do caso com a máxima brevidade que exigia a situação, pois, 5
presentava, de fato, um caso sumamente grave. Foi neste meio tempo
que e representante da organização perante o Comité de Madrichim, oh
ver Israel Steinbaum, comuniceu-nes de uma reunião na qual fei inter
pelado a respeíto do caso.

Sábado, dia 22 do corrente, a Magskiruth do Drerconvoceu uma reunião especial cem a presença da chavorá Léa Mergel,
que levada a responsabilidade, respendeu ter sido seu firme desejo
ao candidatar-se, ir a Eretz e voltar para trabalhar cem a juventude,mes que seus pais se haviam categoricamente opostos a sua ida, ale-gande ela que não esperava esta 00081088 8 סמ virtude disso, ter si-do obrigada a desistir de sua viagem,

Prezados chaverim; a erganização quando candidateu268 862901 estava plenamente ocenvicta que era um elemente que poderiaser útil, merecendo nossa confiança e o esforço que iria ser envida-de para pessibiliter sua ida, A organização não pederia prever que a
candidata, elemento responsável, maier de idede, pudesse sentir e uu
jeitar-se a esta opégição familiar, que consideramos insuficiênte pera ser úm impedimento. A erganização não podendo prever, não pede deferma nenhuma responsabilidar-se per essa posigño, puramente subjeti

-segue fl. 2. 



 
Fl. 2-

va da candidata e portante, en oaráter irrevogável, £ organização

retira a candidatura de Léa Merzel, responsabilisande-a e & ela 86-

mente, per esta atitude.

Lanentando prefundamente e 00022180 ₪589 apre-

senta suas sinceras excusas e na certeza de que os chaverim compre-

enderão nessa boa fé e não interpretarão o fate senão como uma ati-

tude henesta e inequivoca de nessa organização, º que, aliás, tem

caracterizado nessa maneira de agir, subsoreveme-nos cem as sauda-

ções do

grets Israel Ovedet
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ao relatado o assume q responsabilidade pele ecerxrido.

 

 
 


