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ruEgJF{ IÃO DE LAVPADOPEJ
A Escola Agrotécnica do F.spírito Santo,

realiza no primeiro domingo de cada mês uma

mentos agro-pecuários.

É um trabalho altamente patriótico no gê-

nero, "e talvez o único que se Íaz no Brasil re-
gularmente. "

' Os {rutos colhidos.desta iniciativa têm sido
os melhores possíveis. Os ensinamentos minis-
trados nestes certames estão aparecendo na prá-
tica com resultadqs satisfatórios.

: , Esta feliz iniciativa, é revestida de simpii-. 
cidade, onde o lavrador pode sem constrangi-
mentg desabafar o que sente e o que necessita
para prosseguir na sua árdua jornada de fazer
a terra produzir, fornecer o necessário à vida
do homem.

; : Desrie o alvorecer do Io. domingo de ca-
da rnês, a Escola parece estar em festa, pois de
todos os recantos da terra teresense e de outros

---.hrunicípros começam a chegar os lavradores, on

.-_*., melhor os soldados da produção.

Às 10 horas, o Diretor, com sua voz gros-
sa anuncia: ooEstá na hora minha gente!" e por
meio de apitos forma o povo em torno de si, di-
zendo a seguir: "Quem está interessado enr

aves segue o professor tal, em milho o-professor
talï - e assim até a distribuição total dos la-
vrãdores. " :

H, Rírnolo

Dirrante 2 horas, isto é, de B às 10, os agri-
cultores ficam espalhados, pelos campos reco-
ihendo as instruções bem em contacto com a Mâe
Natureza

Às i0 horas o sino anuncia o aimôço, todos
se ïeunem e em fila se dirigem para o amplo
refeitório onde são servidos pela melhor forma
possível dentro de um ambiente agrícola.

Fincia a refeição, todos palestram no páteo
da Escola animadamente trocando idéias sôbre
as ativirlades de cada um, feitas no'decorrer do
mês.

É nc',vamente o apito do Sr. Diretor qne
anuncia a conÌinuação do trabalho.

É a hora da Assembléia geral. É o momen-
üo em que professores e lavradores s€ Í€ürarrri
todos em um só local para discutirem os proble-
mas a seiem resolvidos. É um quadro maravi-
lhoso. É uma concentração onde discute-se co-.

mo fazer" uma agricultura racional e produtiva.

Corrr esla reunião enceïra-se o trabaiho do
dia, e ,-rs lavradores païtem prometendo voltar
para a ciutra reunião. 

.:

Finda-se assim um dia de arividades agrí.
colas, {eitas no anonimato? mas de valor inesti-
rnável, que a história da Agricultura há de guar-
dar em suas páginas como mais um marco edi='
ficado no soerguimento da lavoura capixaba. -

Ír
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S^ã,8ÃO DJI ÏERRA PROGSSOS DË ESMAGAMENÏO DA UYA

Ernaní Campinhos

Êste é o sabão mais recomendado para o uso do-

méstico, não só pela boa qualidade de poder pro{ilá-
tico, como pelo seu valor econômico e pela facilidade

de fabricação, que é ráPida.
Para iua cãnfecção, podem ser aproveitadas tô'

das as gorduras (sem sal), no entretanto, o melhor

material é o sêbo.
A fórmula é a seguinte, em média:
Gordura ou sêbo 

- 
7 quilos

Brêu - 
I 400 gramas.

Soda cáustica (t lata) 
- 

Ì quilo
Derrete-se o sêbo juntamente corn o brêu, de pre-

ferência. em vasilha de cobre ou barro.
Retira-se do fogo e junta-se a água de soda (li'

xívia) . A lixívia, que não deve ultrapassar a 5 litros,
será empregada morna, quase fria.

Depois leva-se ao fogo brando para 
. 
dar ponto'

*"*"rrdt-se sempre "o* 
rl"*u pá de madeira' qu-ando

se obtiver uma pasta grossa, rãtira-se do fogo e deiïa-

r" ã* q"Aq""r iôrma"d" madeira ou lata ' Decorridas

t4Í;t;t o'sabão já pode ser usado, mas como medi-

ãu ã* 
""orromiu, 

áeuã-t" partir o sabão em peda'ços

peguenos e postos a secar em lugar ventilado e sòmen-

ie "rá-lo 
depois de 15 dias.

Por Max. De Cordes Cabêdo

Consiste o esmagamento em transformar a uva
em mostol isto, pode fazer-se por vários processos, a -
saber:

1) Pela pisadura, ou pisa a pés, operação demo'
rada, anti-econômica embora racional quando toma-
dos os cuidados de higiene necessários. - 

Êste pro'
cesso hoje está quase totalmente posto de parte em to-
dos países vinícolas.

2) Pela esmagadeira {e tipo simples para uso dos
pequenos vinicultores; máquina de fácil manejo e oue
se pode adaptar à bôca de pequenos recipientes como
sejam cêlhasr pelluelos barris, etc.;, esta máquina é

constituída por c{ois cilindios, com para{usos espe-

ciais que afastam ou aproximam, ê a máquina mais
aconselhável para o pequeno lavrador.

Entre esmagadeiras há vá-rios tipos, os quais são
aconselháveis para a elaboração em maior escala de
grandes cantinas. São esmagadeiras 

- 
desengaçatlei-

ras com ou sem centrífugas.
3) Pela prensagem, quer dizer por meio de pren-

sas, que podem ser para as pequenas cantinas prensas
comuns ou manuais e para as grandes, prensas hidráu-
licas, automáticas e as de trabalho descontínuo que
são as movidas a motor.

Êste processo de redução da uva a mosto, sô é
aconselhável quando se desejar obter mosto sem ba-
gaço. Processo usado para os-vinhos finos e ainda
para os vinhos brancos cuja {ermentação é feita sepa-
rada do bagaço 

- 
(vinho de bica aberta como se diz

em Portugai t .

Outras máquinas existem resultantes de combi.
nações conjuntas das já descritas, mas cujo uso não
é tão generalizado e prático.

O lugar onde se deve colocar a máquina para es-
magaÌrento, dentro da cantina, é de importância pri-
mordirj, pois ela se destina a receber as uvas gue
veem diretamente do parreiral ou vinhêdo, assim ãe-
vemos localizâ-la de forma tal, que possa com rapi-
dez receber as uvas e esmagá-lãs para denko ìio
lugar ou recipiente, o mais ràpidamente possível; ten-
do pois que aténder ao transporte das uvãs, e se pstas
podem ser entregues na cantina pélo lado de fora ou
se é necessário entrar na mesma; no primeiro caso
a esmagadeira deve estar perto de uma janela onde
serão despejadas as uvas em tabuleiros apropriados,
no segundo ao ter-se que entrar na cantina a máquina
pode_rá ser colocada no lagar da maneira mais ãpro-
priada e segundo a disposição da cantina.

_ Devem pois todos os vinicultores pequenos e gran-
des melhorar as suas instàlações eÇuipando-as-com
material que lhes permita uma boa ãlaboragão, rápi-
da e com o mínimo de riscos para o vinho; ãlC* ais-
so só possuindo boas instalações poderá o lavratlor
olter um bom produto e facilidade no registro e lega.
lização da sua cantina 

- 
dizia o Dr. Guyot que o.um

vinho bem {eito nunca adoece"; o asseio é pãis, con-
dição essencial para o fabrico do bom vinho.

A Escola Agrotécnica "Espírito Santo" prono-
pe toclo primeíro domingo de cada mês, uma ìeunüo
com os lttradores.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

"O CULTIVADOR", terá grande satis{ação em

ÌlrestaÍ informações e esclarecimentos aos lavradores

ã criadores espiritossantenses, dos quais espera, tam-

Ëém, receber Ëugestões práticas para solução de pro'
blemas que lhes-possam interessar direta ou indireta-
mente.

EXPEDIENTE
"O CULTIVADOR" é um órgão de tli'

uulgaçã,o quinzenal d'e ensinamentos e notíc'ías

sôbre- a -Agricultura, Pecuária e Indústrias
Ruraís.

Destinailo a atender as classes protlutoras
d,o Estado d,o Espíritct Santo, cottstituí por assim

dizer o traço de união que ãs líga à Escola

Agrotécnica, ooEspírito Santo" .

Sã,o seus colaborad,ores os prolesores e fun-
cionáríos d,essa Escola.

"O CULTIVADOR" aceitalá com satisfú-

ção as consultas d,os lauradores e d'e tôdas as

pessoas interessad,as na magna probl'etna da nro'
dução.

CORRESPONDENCIA

Redação do "O CULTIVADOR"
Escola Agrotécnica
São João de Petrópolis
Ìistado do Espírito Santo.
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Isíd,ro Zárate
tAfim de corresponder ao interesse mostrado pe-

\las pessoas que assistiram à aula de criação de aves
.' no dia 7 do corrente mês, na Escola Agrotécnica, e

tendo visto,rpelas numerosas perguntas, gue as doen-

ças constituem um dos maiores problemas nas no$sas
criações, aproveito as colunas de "O CULTIVADOR",
para fazéq chegar aos interessandos algurnas palavras
sôbre o parlicular.

O caráter dêste escrito é abordar o tema sob o
ponto de vista prático, aconselhando, apenas, as rne-
didas gerais ao alcance da média dos nossos criado-
res, {ornecendo,. ao mesmo tempo, alguns tratamentos
aconselhados pelas autoridades no assunto, tratamen-
tos êsses escolhidos de acôrdo com as possibilidades
dog nossos fazendeiros.

Em se tratando de doenças, há um velho e muito
conhecido,,ditâdo que diz: 'o mais vale prevenir do
que curar". Pois bem, nunca estas palavras encontra-
ram uma aplicação melhor do que na criação de aves
e vejamos porque, As aves são animais de pouco va-
lor, principalmente quando consideramos o estado
atual do nosso rebanho, de qualidade inferior, de bai
xa produção, consumindo mais do que produz, Nes-
taç co{Ìdições, se nós acrescentarmos o custo do trata-
mento às despesas que ocasionam os cuidados, os ali-
mentos, ete., a avicultura iria ser uma atividade que
dáprejuízos ao invés de lucro. No entanto, são nume-
rosos os casos de sucesso dêsse importante ramo da
Zootecnia especial, o que mostra quó, quando nos en-
contraimos ante um fracasso, há qualquer coisa erra-
do nas nossas práticas.
, . Não: devemos perder de vista, também, que o tra-

tamento das doenças é trabalho e, o resultãdo, nem
sempre é satisfatório. Além disso, os produtos de cer-
ta eficiência são caros e, o que é peor, são ainda rnui-
to pouco espalhados,. não podendo se dispor deles no
momento preciso, pela dificuldade de conseguí-Ìos,
principalmente nos lugares afastados das cidades, co-
mo é o caso geral das nossas fazendas, Dêsse modo,
todo cuidado para se evitar as doenças deve ser pouco.

.As.medidas destinadas, se não a evitar, p"io *"-
nos'a diminuir as doençag deve- ;";;;". a serem
observadas desde a escôlha do lugar prrã 

".constru-ção do galinheiro, de tal modo q"ã CtË fique bem ba_
tido pelo sol da manhã, preferìïelmente;'lugar bem
seco e arejado, mas sem correntes de ar, a firã de evi_
tar gôgos, corisa, etc.

. ,U*u prática que pode ser usada por qualquer
crr.ador e que? no entanto não se Laz, ê colocar so6 os-- pile-rrol das aves uma prancha de madeira e, se pos-
sí,v91, de zinco, para faóilitar a retirada du, i"."r, lu-
vando a prancha com água e sabão ou com uma solu_
ção de creolina e água.

, O que se-deve evitar por todos os meios possíveis
e o contato das aves -com as feses, principalmentc
quando se tratq de animars novos; para isso'pode se
espalhar capim-seco_ no chão, trocindo_se frËqüente-
mente e e ciesinÍetando o piso, cada vez gue se faz essa' troca, e9m qullquer das substâncias jd mencionaclas
ou com uma soluçãg de soda cáustica na proporção ie

100 gramas em 10 litros de água. Os comedouros e
bebedouros devem ser limpos e feitos de tal modo que
as aves não possam entrar neles. Se possível, criar
os pintos separados dos adultos.

Os avicultores mais adiantados poderão usar a
rotação dos cercados e queimar e enterrar os animais
mortos, deixar as aves recém compradas ntrm cerca-
do separado, em observacão, durante um certo tempo,
antes de introduzir no rebanho, para ver se aparece
alguma doença (é o que se chama de quarenterra) ,

Isto é muito importante, pois pode acontecer o caso
dêsses animais vindos de fora trazerem alguma dr:en-
ça grave que não se nota a primeira vista, e que pode
ser, mais tarde, causa de grandes perdas.

Entre as doenças mais comuns, nas nossas eria-
ções, pcdemos citar as seguintes:

BOUBA: 
- 

Conhecida também pelo nome de ca-
roço ou pipoca é uma doença que causa grande mbt.
tandade entre os pintos, atacando tambérn os adultos,
mas êstes resistem melhor à infecção. Apresenta-se
como pequenos caroços, de cor avermelhada, princi-
palmente nas cristas, barbelas, cantos do bico, pálpe-
bras, etc.

A melhor medida para se 
'evitar a bouba é a va-

cinação dos pintos com 20 a 25 dias de idade. Esta
vaci.-ração deve ser feita todos os anos, no começo do
verão, podendo se vacinar também as aves aduhl.,

O modo como se aplica a vacina é muito siãples,
arranca-se umas penas da coxa do animal e com o
pincel que acompanha a vacina, prèviamente molhado
no líquido, passa-se na parte depenada.

O meio mais fácil de que se dispõe nas fazendas,
para o tratamento das aves já atacadas pela bouba, é
a cauterização por meio de tintura de iôdo, podendo
ser feita esta operação duas vezes ao dia, até o animal
.ficar bom.

Quando a bouba se apresenta sob forma de pla,
cas na mucosa (difteria), o tratamento pode ser Íèito
arrancando_ essas placas, operação que pode ser feita
por. meio.de uma pinça e cauterjzaí o lugar com gli_
cerina iodada a 20/o.

COCCIDEOSE E outra {oença que causa
grande mortandade entre os- pintos sendã a'principal
fonte de infecção as feses, daí o nosso .orrr.ïno pâru
a limpesa e remoção das feses, dos galinheiros.

O ataque desta doença é mais fíeqüente nas aves
novas, principalmente desde a segunda-semana até os
dois meses de idade, mais ou ã"ror." Os germens
cáusadores da coccideose são eliminados nas fãses das
aves adultas_portadoras. por isso é que se recomenda
a remoção das feses e a desinfetaçãô freqünte do lo_
cal da.criação, bem como outras úedidur'"omo u d"
não criar pintos com aves adultas nem em lugareç on_
de já houve anteriormente criação recente. ôs avicul_
tores mais adiantados usam também, paÌa evitar esta
doença, as criadeiras com piso a. tátu. 

-.

O tratameato dos alimais já atacados por csta
doença, nem sempre é eficiente, sendo o *ais simptes
o uso do leite desnatado ou leite azedo misturado Ëo*
a,.raqão_ na--proporção de S\Aa. Outro tratamento fá-
cil é o de flor de enxofre d,e 2 a S/o, isto é,.por cada

(Continua na p,ágina n", 6)
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ALIMENTAçÃO DO GADO NA SÊft EXPOSTçÃO DE SEMENTES
Francisco F. And,rad,e Neto

Tieno - é tôda a forragem, que, depois cle ceiÌa-
da, sofreu uma dessecação.

Fenaçã,o - é o ato de fazer feno. Consiste em
diminuir o teor de água na planta.

Finalid,ade - alimentação do gado na sêca.
As plantas para fenação devem apresentar os se-

guintes caráteres:
Ì".) Abundância de matéria.
2'.) Deve ser ereta e de fácil corte.
3'.) Deve ser de fácil aquisição de sementes.
4'.) Deve ser rústica.
5".) Não perder as {ôlhas com facilidade.

Plantas para t'enação: Temos as gramíneas e as legu-
minosas.

Gram,íneas: Capim gordura,.Jaraguá, Rhods, etc.
Leguminosas: Alfafa, Mucuna, Soja, Marmelada

de cavalo.
Época ideal para o corte:
Gramíneas J antes da floração.
Leguminosas - Quando estiver I/3 em floração

(no início da floragáo) .

Ferramentas p(tra o corte: alfange, ferro torto, foice
etc.

O corte deve ser feito, bem baixo, mas no caso da
planta estar muito sêca em baixo, deve-se Íazer o corte
mais4pn cima.
Cuid,úos na fenação: Deve-se virar o capim no mí-
nimo três vezes por dia e à tardinha amontoar em pe-
quenos montes, isto no primeiro dia; já no segundo e
terceiro dia podem-se tazer.montes maiores. Aconse-
lha-se cortar o eapim pela manhã quando êle estiver
quasi enxuto do orvalho

O capim está bom para ser recolhido para a for-
mação de medas quando êle tem 12 a L7% de unida-
de, isto quando não está muito quebrável. Geralmen-
te dois ou três dias de viras do capim já está bom
para a formação da meda.
Formação da meda:

1",) Traçar o círculo e Íazq um rêgo em volta
do mesmo.

2,) No centro colocar uma vara para apoiar o
capim.

3'.) Colocar o capim dentro do círculo em ca-
madas ralas e flazer o pisoteio constantemente. As ex-
tremidades devem estar sernpre mais altas do que no
centro, para evitar que o capim caia e facilite a for-
mação da meda.

4'.) Deve-se, quando preciso, acertar as extremi-
dades com o garÍo e se quizer aparar com a tesoura.
, 5".) Quando ehegar a altura desejada, deve-se
dar a forma de cone, isto caso a Íorma dada a meda
for cilíndrica.

ó".) Uma boa altura de uma meda é de 6 metros
tendo 4 metros de diâmetro.
Formas d,e medas: Há diversas formas, sendo as mais
comuns as cilíndricas e retangulares.
Conseruaçõo d,o feno-. três são os métodos usados pa.
ra êsse fim:

Em medas;
Em depósitos ou galpões;
Em fardos.

Ì".) -- A Seção de Fomento Agrícola, em coope-
ração com a Prefeitura Municipal de Colatinao inau-
gurará no dia 30 de maio próximo a 1". Exposição
de Milho do Município de Colatina.

2e.) - Qualquer lavrador pode concorrer à expo-
sição desde que o milho seja de sua produção.

3'.) - Não há nenhuma despesa a lazer além da
remessa dos lotes de milho

4'.) - Cada lote consta de 10 (dez) espigas e o
mesmo lavrador pode apresentar dois ou mais lotes
si cada um fôr de variedade diferente como catete,
cristal, amarelão, etc.

5'. ) - Os lotes de milho devem ser remetidos pa.
ra o Depósito de Máquinas Agrícolas até o dia 20 de
maio sem falta.

, 6".) - Cada espiga deye ser embrulhada separa.
damente e o lote encaixotado ou embrulhado correta-
mente.

7'. ) -- Dentro do embrulho deve vir um cartão
com,o norne d,o expositor e lugar ond,e tem 6 pro-
pried,ade.

MO.DO DE ESCOLHER ÂS trSPIGÀS

1".) - No paiol, escolhe-es um ou mais balaios de
espigas "o* pãlhu, que tenham bom tamanho, nem
pequen_as-nem grandes demais, com grossura.boa e
igual da base à ponta.

2'.'l - Descascam-se as espigas com cuidado, para
não cair nenhum grão, nem quebrar a ponta dá sa-
bugo.

3". ) - Escolhem-se as 30 ou 40 espigas mais iguais
entre si,-t1ue sejam de grossura igual dã base à pãnta,
mostrando pouco, ou nenhum sabugo, carreiras,certag
e grãos do rnesmo tamanho e firmes em qualquer
parle.

4'. ) - Dessas 30 ouì 40 escolhem-se as dez me.
Ìhores para a exposição.

Sãc d,efeituosa,s as espigas que têm:

-u 
) - A ponta mais fina do que a base.

bl - 4 ponta mal granada, ou grande demais.
c) - Grãos de côres diferentes.

,d) - Carreiras tortas ou separadas.
e) - Grãos carunchados. 

-

f) =- Espigas faltando grãos.
C) - + ponta cortada ì canivete. (A ponta

do sabugo não deve ser cortada),

.}ULGAMENTO

O juÌgamento será feito por uma, comissão de
técnicos tì.esignada pela Che{iã da Seção de Fòmento
Agrícola.

Serã.o clistribuíd,os num,erosos e aaliosos prêmios.

RAMIRO MONTEIRO DE SOASA
Residente Agrícola

HENRIQAE COUTINHO
, Preleíto Munícipal
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. O automóvel rodou descendo ràpidamente a coli-
na em gue se eleva o majestoso palácio do govêrno

\estadual, antigo convento dos jesuitas. No cais do
r{: pôrto um grande cargueiro inglês abarrotava-se de

tábuas e de toras de jequitibá e peroba. No céu azul
escampo, nem uma nuvem. As palmeiras- imperiais
farfalhvam dolentes à brisa fresca do sul . Ao meu la-
do, o dr. Napoleão Fontenele, secretário da Agricul-

* tura, {umava e dizia-me coisas do Espírito Santo.

- O Espírito Santo é um Estado interessantíssimo.
Tomado em conjunto, é um torrão de ouro. A bacia

, '. do Rio Doce, uma das maiores e mais futurosas do
. Brasil, montanhosa na parte superior, pertence a Mi-

- nas Gerais, onduÌada no trecho médio, acha-se nas. proximidades do litoral, onde as {lorestas seculares,

" as florestas encontradas pelo navegante e fidalgo por-
. tuguês Pedro Álvares Cabral, o descobridor das ter-

ras'de Santa Cruz, vão caindo aos poucos para dar
lugar a extensos cacauais. Já existemi às sombras das
eritrinas e de outras grandes árvores, seis milhões de
cacaueiros, dos quais apenas uma fração modesta es-

tíL produzindo. A safra de cacau pulou de uns vinte
mil sacos a quarenta mil e talvez atinja os cento e
vinte mil sacos dentro de dois ou três anos. E como
as culturas se alargam nos solos fecundos de Linha-
res e-São Mateus, como há uma verdadeira corrida
para o "Theobroma cacao", pode-se afirmar lue a
safra terá alcançado os 250 mil a 300 mil sacos den-
tro de pouco mais de um lustro.

* São os cacauais mais afastados do Equador
que se conhecem...

- Nem por isto, menos {ecundos.
.- Arbustos há que produzem anualmente mais

' de trinta quilos de frutos.
Além do sulco do Rio Doce, as terras se elevam

de poucas centenas de metros, revestidas, ainda, em sua
quase totalidaclè, de densa floresta virgem. É uma

. região fecundíssima, de possibilidades extraordiná-
rias, onde não se sabe se mais admirar a fertilidade
do solo ou a abundância de cachoeiras 

- energia hi-
drelétrica fartíssima em potencial 

- nos seus nume-
rosos cursos dágua. O govêrno do Estado, agora am'
parado peÌo Departamento Nacipnal de Estradas de
Rodagèm, está rasgaúdo estradas na floresta virgem.
Os colonos acorïem em grande número dos municí-
pios mo+tanhosos do sul, onde é vultosa a população

' de origem aÌemã e 'italiana, dos Estados vizinhos, das
glebas tlistantes do nordeste brasileiro. É uma zona
de pioneiros, de cidades e vilas improvisadas, ondc os

._ _ 
.eafezais e milharais surgem dentre os troncos das ár-
vores e da cinza das queimadas, as antas pesadonas

/-*.- espojam-se nos arrozais e as onças, nas clareiras, co
mem porcos domésticos e bezerros zebuinos. Os cami-
nhõe.s carregados de madeiras levantam poeira nas
estradas. Colatina, na bôca do sertão, tem algo do
"Far West". É. porém, um -Far 'West" sem tiros,
sem desordens, com ruas calçadas e paralelepípedos,
águâ encanad.a, lvz elétrica, trens abarrotados de ma-
ilèira e minérios de ferro, caminhões gemendo ao
pêso de sacos de café e milho, touros e novilhas de
bo?,,,g,,--"?1,41dç que cruzam as boiadas extraordinària-
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mente gordas que buscam os matadouros litorâneos.
Há apitos de {ábricas. Há cooperativas de fazendei-
ros que se organizam e adquirem o material para as
usinas de laticínios. Há os engenheiros que pensarì1
em usinas siderúrgicas, os que projetam instalações
hiclrelétricas, cs que constroem trechos da estrada de
rudagen nacional que pelas florestas, cuìturas e pas-
tarias litorâneas ligará, num futuro próximo, o Rio
de Janeiro a Salvador.

-- Uma nova Rio-Bahia. ..

- 
Certo. A primeira, que será ultimada êste ano,

galpa o pìanaÌto, e vai por Petrópolis, Areal, Leopol-
dina, Governador Valadares e Cachoeira. A segunda,
a litorânea, atravessará cacauais e ca{ezais, apãnha.r-
do em cheio todo o território espirito-santense.

- 
E o sul da província? Já o sobrevoei várias

vezes. Fareceu-me um cáos de montanhas, rasgado cá
e lá pelos vales de alguns rios.

- 
É mais ou menos isto. Terras altas e fecundas

em seus trechos maiores. Montanhas que vão a bem
mais de dois mil metros de altura, furadas pelos suÌ-
cos e vales do ltabapoana, Itapemirim, Jucu e outros,
Grande quantidade de energia hidrelétrica em poten-
cial. Só a bacia do ltabapoana pode fornecer mais
de 160 mil cavalos de fôrça. Os desníveis são nume-
rosíssimos aÌguns com muitas dezenas de metros de
altura. Nas terras baixas e quentes há canaviais, mi-
lharais e pastagens. Nas terras de altura média e cli-
ma temperado 

- 
200 a 500 metros 

- 
cafezais, mi-

Iharais, culturas de climas subtropicais. Nas terras
frias, plantações, pessegueiros e vinhedoF, caquiseiros,
castanheiros europeus e ameixeiras, e restos de flo-
restas de coníferas, das nossas belas e proveitosas arau-
cárias.

- 
O Espírito Santo é aSsim, de fato, um torrão

de ouro, urïìa canaan ampla, ultrapassando de muito o
vale feliz que Graça Aranha habitou e descrev,_,n.
Muito já fêz pelo Brasil. Mas, muito mais, pode fa-
zer, quando colonizar o norte ainda quase totalmente
virgem, reflorestar as terras pobres de algumas mon-
tanhas e de trechos do litoral, contiver a erosão que
se nota em vários municípios, plantar novos cafezáis,
restaurar os antigos, fuoáar pó*ura. numerosíssimos
de fruteiras dos climas subtropicais e temperados,
aproveitar a energia das cachoeiras, distribuir fábri-
cas por tôda parte, organizar e difundir o crédito
agrícola a exemplo do que existe na Argentina e nos
Estados Unidos, povoar suas terras coÃ dezenas de
milhares de bons colonos holandêses, italianos e ale-
mães, continuando uma política iniciada em 1846 e
que'tem dado os mais promissores resultados.

Pimente Gomes
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O CULTIVÂDOR

EM TÔRNO DAS DCENçAs,.. s@€ nA H5
I10 gramas de ração põe-se 2 a 5 gramas de enxo-
fre em pó. Porém quando se usa enxofre é preciso
que as aves tomem sol, para não se tornarem raquíti-
cas. Pode-se usar o enxofre durante B dias.

Há tratamentos mais modernos da coccideose com
produtos que têm por base a sulfanilamida, com a

sulÍamerazlnu qo* é usada na proporção de 5 graraas
em um litro de água durante 3 a 7 dias ou, então a

sulfapirazina na proporção de I grama em um litro
de água, durante 3 dias. Qualquer dessas substâncias
pode ser usada na água dos bebedouros na dosagem
indicada.

GôGO 
- 

Também chamado de sororoca ou pi-
garra, é uma doença que se apresenta, nas aves ataca-

das, sob a {orma de espirros Íorte ronqueira. O gôgo,
mais freqüentemente é causado pelo resfriado, sendo,

íeste caso, o tratamento mais aconselhado, pingar na
garganta do animal umas gotas de óleo mentolado,
levando-o para um lugár seco e não exposto a cotren-
tes de ar.

Há caso em gue a causa do gôgo é um verme que
se locaÌiza na traquéia do animal, em cujo caso, tra-
ta-se de singamose, e a medida a tomar é a mudança
dos animais do cercado e tratá-los com ácido salicílico
a L7o ou então infusão de alho, deixando cair umas
gotas, apenas, na traquéia da ave doente.

(Continuará no próximo número)

Fizerorn anos nesta quinzenaz

Os alunos:

Herálcito Baptista Borges
lVliracy Zon
Manoel Carlos Faria
Nelson Pinheiro de Sousa

Os meninos:

Olonrir Rímolo
Erícsson Sessa Campinhos
Maria José Castro
VioÌeta Maria Castro

- Dia 15 do corrente mês, haverá uma reunião
solene em nossa Íedação, com a finalidade de prestar
uma justa homenagem ao Dr. José Farah, DD. Di-
retor desta Íôlha.

Aãr*rlü vadio
José era um menino vadio.

" !* tìia seu professor mandou que fôsse ao qua.
dro desenhar uma locornotiva.

O aÌuno como bom desenhista, imediatamente
atendeu ao professor; {oi ao quadro e desenhou,

Mas o professor custou a corrigir o seu desenho,
Então, José, apaga-o e espera pela vontade tì-e

seu mestre que logo depois pergunta pela sua obra.
Responde o aluno: .- Senhor, a locomotiva {oi

desenhada na estação e como demorou a vê-la, o chcfe
deu o sinsl de partida e ela se foi embora.

@ lilE itiR tiil G A tilD @
Ninguém talaez saiba d,a grand,e d,ificuld,a-

d,e aue temos encontrad,o na impressã,o ìlêste
nosso jornalzinho,

Pois bem, não d,escreaereí a nossa odisséia,
já clue sinda estamos no segund,o número. Mas,
quem sabe que a,o cornpletar o seu printeiro ani-
aersítrio possa,mos escïeler urn ïomünce con't, ar-
gu,ìrefitos reais? !

Entretanto n,ão esquecemos os hornens d,e
boa.aantade. ,Isso jamais. Daí, o título' 

-Obrigadn. Siln, obrigatlo oopouo da Escol.a Téc-
nícrr de Vitórial' que nurna d,emonstraçã,o d,e
solid,aried,arl,e tomou a responsabilid,ad,e de com-
por êste número,

A todos que ctí. dentro trabalham e se pre-
par(rm para uid,a príttica, o nosso mwito e muito
obrigad,o.

-l:
-ì*.,

MELHOR CATË
Por iniciativa do Diretor da Escola, Dr. Lúcio

Ramos, Íealizou-se dia 14 do corrente na Sala de Vi
sitas da Escola uma reunião dos Comerciantes de Ca-
fé do município de Santa Tereza e que contou com a
presença de um regular número, inclusive a do snr.
Prefeito l\,funicipal e do dr. Enrico Ruschi.

Esta reunião teve por finalidade marcar o início
de um trabalho patriótico e honesto em prol da me-
lhoraria do café de todo Município. Disse início por-
que na realidade novos horizontes surgem através o
espírito dos homens de nosso vale parã mostrar que
podemos apresentar um produto a altura do valor de
nossa terrâ.

Por proposta ainda do snr. Diretor, a Escola
abrirá as suas portas todo 3'. Domingo de cada mês
a fim de congregar em seu seio todos os comercian-
tes de café para discutirem e assentarem as bases de
um assunto digno de noõso apôio e de nossa admi-
ração.

E assim, a nossa Escola, continua na sua marcha
triunfal de trabaÌhar pela lavoura do Espírito Santo
e do Brrsil.

:'O CULTIVADOR" felicitando o Dr. Lúcio Ra-
mos por nrais esta iniciativa, promete voltar ao assun-
to rro próximo número.


