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Ss Paulos 5 de Abril de 1555,

àos
Chavarin da HanagÉ, Shlichin
e Adidos,
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Presentes-: Jodo, Sazany Erwin e Cheínfelds.

1) Pedido de visita 3 hachehará de chaverá Gilds de PórtoAlogro=
Do A chaverás nio do novínentos deseja visitar a hachshaví pox 30

dias afin de decidir sopro & sua permanencia deraeO pedido da cheverá será aceito, desdeque haja obstáculos sê.
rios ay adigmento de gus vínda artsod contrario, sus
vinda deverê gdarese sonente nesso mes, 4 e eu carater dg vi
de visita ( não & considerada orechat na Nachaharê ), sendo, em

de o caso preforival que 38 traga consigo ob exames medico-den
rios e o enxoval, O snif Dão deve pagar a,Sua np

Devers ser ratificada pelo varicin e pelo Lego. ( foi feito em
3 »

2) IsraelWarner. 7 deentrada na hechshara, Irata-se de um jo
ven de 22 anos,

de

Párto hlopres 064 096180 squente será aceitopara entrar em Agosto, sendo que ato devera, normalmente, ae
presentar sheilone

3)Edom Trata=so de ws fanilia de 26ע%0 110026 8
eseja Fager =lleh com os filhog» loi resolvido pessar o 4s55ine
to ao Mosca, quando de sua ida à Porto Alerre,

8 h) ב Foram recebidos pedidos dos snifim rôrto Alegre e: o Paulo no sentido de ser adíuda a entrega dos tnlóes de pasochaver parso dia 15 de Abril, Aceito,
sos denpis será envígdo un telegrars nacional informando que dessarepos ngssas relacoes financeíras cor elos se nio recebermos os
talões ete o día 31 de Narcos

5)

JachIMIÁ

doChimuche-Afinde dar vasão so grendeacínulo de +₪lho existente na schlaka de Chinuch, 0 ₪ Cheinfeld q
continua ),

 



( continuação )s

dedicar dus ranhãs À esse trabalho,

À ye Transmitir ao Xibutz a entrada da Yaffa, e ela devo
sor da na lista do Vaad Leman Hachsharote

10ה

7Devorá vir para S.Paulo, sendo responsável pele sua trans-
8 a o chaver Sazan,

Viagem Chico P.Alegros= Autorizada a partida nº quarta feira desmanhã,
regresso sexta feira, de manha,

REUNIÃO DR2/4/55

nao do compromisso -Hashoner Hatzaire-s Quando das conversações
êsstribuicão de dinheiros procedeu o Ea shomer Hatzair de forma

inedrreta assumindo no Rio, atitude dlferents da qual se havia compro-
metido em SePaulo,
Diante disto comunicamo-lhes que si ndiamos momentanepmento todas as
relações políticas que estavamos man ו
Foi decidido convocar para uu reunião, os dois shlíchim de Eashomer
portestando pelo vompirnento de conproyisso, pedindoslhes explicações
pecessarias “ se essas forem satisfatorias, daremos o caro por encer-
raio,

Sem mais, encerreram-se as reuniões,
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JOÃO DRICEERo
Magkir slashios

 
 


