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À maskirut do snif São Paulo, 23 de dezembro de 1951
Belo Horizonte

Prezados chaverim:

Em sua última reunifo,ita realizada em 21 do corrente, foi a Hanhagá
aa a rever e modificar o seu plano inicial de shiichuiot os

« Esta necessidade de revisão surgiu devido ao estado de יי em
que se encontra o chaver 1 shiliach em Porto Alegre, estado este que
o obriga / voltar imediai le. O referido “nif קי" ad ás portas
da Machsné, e,é indisp >po , vel a presenga de un shiliach al
tanto a Hanaga o seguintes

Resolveu por-

1) O chaver idel deverá regressar para São Paulo imediatamente, deven
2) ao pura seu lugar eares Zigue Frizels del 1

vaga deixada por este chayer no Snif Bio preench pe
Chaver MarkinTuder, que al itaté o dia 14 de Janeiro;

e voltara para Belo Horizonte
3) 14 de Janeiro até a Machan Data trabalharão no Snif Rio og

Chaverim Arão Talenberg e Lea Steimbaume

, Como os chaverim vem o Snif ficará sen shilichut até meados de 1816 -
ros Os trabalhos no sentido 88 se trazer solelim e bonim para a Machand des
tas Shichavot no Snii s trabalhos estes iniciados pelo chaver Markin
quando de sua astadia a), deverão sor continuados, assim como os trabalhos
normais de Snif,

, Sabemos o 280 prejudicial será, para o Snif, a falta de un Shiliach,
E . mormente na situação em que o mesmo 88 encontra atualmente. Sabemos outros
LA sión, que poderemos esperar de vocês a devida compreancio dos blemas do

movinanto, para cuja melhor solução lmpoz-lhes mais este sacrifícios.

Sem mais por hora, despedfmo-nos chalutzianamente com o nosso
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