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Ao Sr. Samuel Schor

Belo- Horizonte

S3Peulo, 21 de Maio do 1958

Prezado chaver,

Shalom Y.

Queremos nesta carta colocar=vb3 ao par do desenvolvimento do "Emepreendimento Aviário” no Ributy ¡Hachsharé Ein Dorot, projeto este, que gra-935 ao vosso auxilio,nos é possível na momento realizar,
Após um relativo atrazo, teusadé princivalmente pela terraplanagemeno, iniciou-se no dia 18 de abril PeDes à construção do primeiro A-viário. Por conselho do tecnico de “AVIBCO" que nos assiste neste empreendi-mento, faremos realizar a construção de dois aviários para capacidade de2.400 aves, cada um, ao invez do primci projeto de um unico avifrio comcapacidade de 6,000 aves =; a constituição especial do terreno, e facilida=des maiores na organização do trabalho, fizeram-nos tambem aceitas este prosjeto do dois aviarios menores, |
O priueiro aviário, de 33m x 5m x M » já está em feso és acabamentosé constituido do 3 quartos para lotes até v terceiro mês, e de um quarto es-260181 pera ração e deposito, É dotado de solario, bebedouros enbutidos,campanula, comedouros modernos, enfim tudo que se possa exigir para o bomexito do emproendimento. ,

O sogundo uviário, das mesmas dimensdSs que o prínciro, e localizado& somente 4 metros deste, tambem já se encontra em construção,No dia 10 de junho deverão já, nos quartos Sorrespondentes, se encon=trarem 1,400 pintos de um dia, que iniciam à empreendimentos,ão redor dos aviários, esté sendo plantado pelos chaverim da hachsha-rá, um "quebra vento! netural, de oiprestes, à tambem construida a estradaque os circundafé, para maiores facilidedos de carga e descirga.Estamos mantendo o maximo 8

1003108,

Junto a esta seguer 3 fotogr-fias, mostrindo o andemento da constru=ção, desde a terraplanagom ao inicio de Cobertura, e finalmente a Pequenacomemoração interna, em regosijo eo termino da cobertura do primeiro avião -rio, 6 181010 do ascontamento do alicerses do segundo.Pedimo-vos tomar a libardade de vos dirigir! periodicamento relatoriosdo desenvolvimento de nosso progeto, sendo como 63, o fator primordial, quetanto materíal como moralmente, nos deu o ensejo de poder concretiza-lo.Com nossas mais sincoras saudagdos chalutzianes,
ALÉI Y*QS 


