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Mazkirut Ijud Habonim
ARGENTINA |

Estimados chaverim:

boe Passamos aqui & respondera vossa carta de consulta
sobre o lul que edifiegmos no Kilutz Hachshara Ein DorotsSe
nao respondemos antes, € porque ainda estamos coligindo dados

que nos fornecam uma visão mais exata deste empreendimentos
da Passamos a responder segundo os. pontos por voces for-

ados: ו

AS 1)Havia aqui uma pessoa interessada em nos financiar
a compra de um mogdon no Rio de Janeliro+As condicdes no entante
náo eram satisfatorias,e estarfamos sujeitos a perdé-to (moadon),
assim que essa pessoa mudadse de ldélasPara aproveitar a sua
disposição moméntanea, procurou-se uma maneira de investir a im
-portancia em algum empreendimento que se congtituisse em fonte *
segura de lucroseA proposta aque surgiu então-em inicios de 1958-
foi o da edificação de um aviariono KHED, orçamentado em
390.000,00. Esta quantia fol fornecida pela pessoa acima citadas

em 2)Possulmos duas enormes construções; como os nossos
- £rangos saem com 90 dias, esse periodo e dividido na permanencia

: de 3) dias em cada quartoeCada construção tem 3 quartos e um...
para deposito de raçao e medicamentos. Nosso lul e exclusivamente
de corte,o para tanto utilizamos a raja New Hampshire, Cada
“quarto tem a capacidade maxima para 700 pintos.Portanto, podem
entrar cada mes 2 lotes de 700 pintos, um en cada construção.
O galinheiro todo, funcionando Lotado, comporta 4,200 pintos.

3)Compramos Zotes de 1 dia,de raça garantida, e sexa-
gem mista.Pode se tambem, se honvgr interesse, criar lote de 1

“sexo,de' acordo cóm os objetivos,e logicos

 

  

 

Ra 4)0,rendimentousual no Brasil,para lotes de corte, sê=
gundo se diz,e de 35%. Nos no entanto temos tido uma grande os-
cilação, tendo inclusive lotés que nos acarretam prejuizo.De a=

““cordo com o regulamento pre-estabelecido do lul,os lucnos seriam

     
     
   


