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E Sto Paslos 165 de outubro do 1955,
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Shlichim de Fenhagê artes
mos Saifim

Saros chaverimt

Estamos 1lhos orviandó as atos des 2 fltimas rouniBos de Nssiirat Poiifi,

Masicirut FoidÉ =-= 10%  Progentess 000329010, 08200, “dith

viagensRios de 12 a 15;
So Paulos 15.163 (o JA até o dia 12)
Porto Alegres 17 a 29
Curibitas 21à 23
Ponte Groggas 2,
São. Fenlo » volta dia 25

Og ehavorim dos smifin que irló participar na Plenfrio de Ghalutalut dos
4 ו

TRE שיא:
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charnr a dhavorÉ para ura reunmillo da mas

  

 

Benדיס,0006056100     :
שק kirut poilÉ, paro mercar nova dote de oxtradas JÊ que « chaverk devia enc”

trar ató o dia 10 do outubro, 6 que nto ge mostrou. possivel,

136 do o haver Jon:s Fat. foz nlif som o 67 garin o chavor Jonas Pringuos
, Ternê, 0h q3 OHOVOP תודוס 0haver ostÃ estudando por eriontação do moe

vimento (ingenharia) e tendo conseguido uma belga de estudos pare o Toche
níon de finifa, partiu capo garie, Um Erotz; serf um cháver do movimento
em cstudos no pela, ostarí Ligado 3 Vosdat. Fobmb 'a A Hanhagá Artzit, 6
chaver do 6º garin, ad quel dovorá se ligar findo o vurso.

le Solomño 04º afastou-se de bachibarê, dovorf sor chamado para una 2oúmilo
a MAS peil :

Ge Gabys dovorf so fazer e rounido com óle, contridandoego para esta reunião
bém chavéórim da masicirut do snif são Pm los
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Vagieiyut PollÉ - 11-10 + Prosontos Choinfeld, Sazan, Chaftohilk, 5 sgh,
RR Tosho, Juca

le pre tarefas do Satsna pola salda do Sazan para es viagens do obujutzi
> as Garotas quoSio cimaforan pasgadas provisorionento,₪

Comissão do Trêss entradas om hucbshará de 3 ohevorin +. Choinfeld
arrunar módica pesquisa * Saith

00018880 de Contacto com E als50ot Choinfeld
Prosclítisno ani? São Terlos Centralização: Rutnor

rubi do ו Cheinfeld' (o Hunhoe Juca
nos horários que padorem)

Contabilidade hachsharês vaith
Estos são as terofes urgontos, o que náis for surgindo, se ua a melhor fora
ma de resolver.

2 “010 Horiguritos propoz-=se a ida do Vunho pnéa Tolo Horisonto, para os días
מ 6És depois irá para o Rio, ver os seus cs pare «lib. Da

resposta ממ día 12, mgoral, » uitunção 18 ostá um pouco difícil, o e
tent: meontgar uso solução imoruex pare esta situação, Dei a ppeposta
811035 260568 00 Nunho,

giiahu Dobleing estará no vio por zsiisiniamite umo semana o ádguns dias 6
om 385Tunlo, Viesgo ns sonvonióngias de o Cheinfedd ir até o Rio para maros
un encontra. ou vaciado cen Sa te rasà יי de bpBr de איי

mn devido

5

pro la 0 $ noel /

«//4 chavork..cny5 contacto Ecem e madricui pastÃ,que então mare
]/ 000 ₪0 םמפ ontradas,

|| or ora eguardendo notlolas e rolatbrica dos ebaverêm, nosso chalut

161aghshom |

   


