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A Escola Agrotécnica de Santa Tereea, den-
tro dos seus 16 anos de existência, compietará
agorâ, em 1958, 12 ano-q cr-'nsecutivoe, da sua já
trrrdicional Semana do Lavrador.

No mês de Agosto, dispensará os seus aluncs
Dara aB férias regirlaui€nteres e adaptará seus aloja-
ntentt-rir e instalações, para receber a visita dos
fazendeiros, colonoe, meieros, senheras e filhos,
que acorrem de todos or pontos do Estado, eür
busca cÌe novidades úteis para as suas ntividadee
rr: r; is

Alguns chamam a Semana de uFIiST'A,,,
maò' na verciade, é urn curso rápido e inlenro de
trabalho e ensino agrícoia, do qu;rl tnuitos Ìavra-
dores progressistas, tem tirado cs mclliores pro-
veitos.

Reaìmente, podemos afirmar, sem vaidedc,
q'ite a Eseola Agrotécnica,, é boje o maior e o mc-
lhor centro erirrcacional rurai do Estado, possuin-
rìo em seus salões, parques de mt'caniza(i-ro, cátn-
pos de euituras pomaresr hortas, viveirc,s, mntts
artificiais, estábulos, pociÌgas, aviários, apiáritis,
aquários, pavilhões de indústrias e outras irrstala'
çõesr um ambiônte aÌiarnente sugestivo, dentro
do qual, mesüìo ió com a vista, og agricttltores
podorão colhêr ensinanrentcs de utilidnde nc aper-
feiçoameuto de seue méíodos de trabalho.

E êsee aperfeiçoamento, torna-ee cada Cias
mai*o necessário, em face da elevação pavorosa clo
custo rla vidlr, e rlo preço e da escassez da mâo
eìe 61;.u rrrraÌ, assim rorno do baixo rendim€nto
das í*rras, curpl,brrcidas como se acham, óra de-

m[ 1$5$
vido aos prôcessos inadequados de sua explora-
ção, óra pelas deficiênsiae de origem.

E não se diga, que o que a Escola faz, s6
os govêrnos ó que podem fazer! A Escola teur de
fato certas características, que só aoà goveÌnos'
como por exenopio, o tamanho e o número de seus
pródits; as cÌespesas elevadas com a manutenção
dos alr.ioos, etc Isto entretanto, não deve ser con-
fundido com as práticas agrícolas.

I.[c que concerne ás prátieas agrícola.., l.udo
é fcito corÌì o rnáximo de econonria e simplicida,-
de, rnesrnc porqrìe, do cor:trário não estaríamol
deni,ro cla vcr'-Ìadeira técnica e não saberíamos en-
sí nar,

Qrrr.into acs plofesrôre.q da Escola e os de
mais qrre cc,laboram na 'SEX,IANAT, apezar de
cümpetentee e ainda, de estarem conetanteruente
eslrrdando e acompanÌrando os progresso$ dse ri-
ensias agrícolas, tem conro seu dever precipuo e

ética prc;f issionai, perrranecer sccia Ìnente ao t í-
vel e ao alcance dos agrícultorêst cmpregando o
o .reu cabedal de cuÌturâ, ccrü simplicidade e e m
lingungenr popuìar, mas com o máximo de Eegt:-
rança e ef ieienciá, r'isa.ndo o aproveitameuto t e'rl'
pr.ì'a os seus cl icntes exelusivos, que são os agti-
ctrltorr's.

Nesta Fr-ccla, nâo se ura luxo ne ìndttn:en-
tária, ostentação de linguagcm, nenr separtcâf de
de ctteg<rrías sociais.! Aqui impéra ct,nrpìet! de.
mccracín.

O q'16 t'isiimol, é manter a Escola crmo o
Íar coletivo e acolhedor do agricuìtor capixaba.

Aü$$T&
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A Escola só tem capacidadc para g00
pessoas, sendo 400 na priuoeira rnetade dá
SqMANA (Segunda, Terça e euarta-feira) e

40q na. segunda metade (Quinta, Sexta e
Sábado), Por isto, só podemos m rtricuiar la-
vradores parâ os primeiros três dias ou pa-
ra os úÌtimos três, ou ainda para a sema-
na tôda. Não podemos maüricular para o
Íneis da I e m a n â, como por exemplo para
Quaria e Quinta. Pedimos aos ilderãs e pre-
sicìontes de Associações Rurais, para iurtru-
irem os lavradores sôbre êste detalhe.

PtrDIDOS DE MATRÍcuIe: Esere.
va ou telegrafe para a ESCOLA AGROTÉ.
CN_ICA DE SANTA TERESA, em SÃO
JOÃO DE ptrTRÕpOLIS, dando seu endo-
reço mais seguro e indicando, os dias em
que prefere frequentar a StrMANA.

_ _ Qualquer lavrador, de qualquer ponto
do Erialo, pola p;dir diretamente-a sua -a-trícula. Se o pedito fôr feito para um gru-
po de lavradores, é preciso garantir a vinda
de todos ou avisar das desistências à Esco.
la oito dias antes, para que não fiquem luga-
res reservados inutilmente. O peiJido deve
especificar se vern tambem senhorus e me-
ninos, estcs de 14 anos aeinra

RESPOSTA: A Escola responderá jme-
diatamente, mandando um carlão de nra.irí-
cula e de ingressc, no qual constam o nú-
mero d: lugrres reseryados e os dias de che-
gaìa e de sai,lr de acôrdo cam o pedido. É
drrvidoso o podido que nâo tiver re.sposta.

IÌSCREVA LOGO: Não deixe i:ara fa-
zar o pedido na últiinl hora,

HOSFEDAGEM: Haveçá hospedagem
gratuita e ctnpleba nr Escola pâra os ma-
tricul Ìts internos e reieiçoes psra cs exter-
nos,

Em caso de urgenciâ 0s lavra-
dores terãr assistência mótlica e clen-
tária.

CIs matriculados para ôs primei-
ros dias dâ Semana, poderão ehegar
á taxle de clomingo, B de Agosto. 0s
matriculrrdo^s para as írltintcs tres dias,

LNIJffiffi PCffi
po,lerão chegar-Quinta feira cêd'r e

sâir no Donningc cê<ja.

Para os lavradores h:tvel'á *{:g'0
nos outlos anos, aulas sôbre tod{s,
os assuntos de agricultura, pecuária'
indústria, conservas, 'máquinâ5 I tra-
tores, saúde, higiêne, associativismo,
combate â prâgas e doenças' etc.

Dar-se-á prioridade a todos cs
assuntos eoneernentes ao CAX'É, des-
de a cultur&, lsst,auração, colheita,
secagenì cle terreiro e mecânica, des'
polpamento, classìficação benefício, co-
mércio, preços e cooperativas de pro-
'dutores, visto como será realizâda a

2 " SEMA NA DO CAFEICULTOR,
em atenção justa e necessária a essc

produto, que é a maior fonte de ri-
queua, do EsPírito SanLo,

SEMANA FEMININA RURA.
LIS1TA.' Haverá possibiliCade de ma'
triculareur-se seÌlhoras que receberão

âulas de econom!a idoméltica.

SEMANA DO LAVR{DOR.ZI.
NI{f: Faremos matrícula de meni-
nos com idade minima de 14 anos.

EXPOSIÇÕIIS: Duranbe a Se-

mína funcionarãc as Exposições de

Milhr, C-r,fé e úulros ProJuLos.

A s insbruqões Para essàs ExPo-

sições acham'se erì ouíra Páginaiï=---,-
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CAFN MË hÁORRÕ
Pffi$ Bllz

Os cafezais do EspÍrito Santo,
estão todos nos morros. Só se vê
cafezal morro acima e morro abaixo!
Raramende alguns pés que não cou-
beram no morro, são pÌantados des-
pretenoíosarnente nas (buracas' ou
na baixaila.

O reouitado é que em pouco
ternpo, as enxurradas lavam o (,rn-
pobretlem a terra; as sêoas periódi-
cas r:astigam muito mais os ca{és
de rnorro e Ìrá Cit'iculdads ou rn(]s-
tno irnpossÌbiliclade cÌe irrigaçrão. adu.
bsção, t,rabos culburais, transpoltes,
etc.

A, corrsequencia é quo êsses ca-
fez-ais eluraur pouco, 15 a 3O anos e
procluzern poueo, rneno$ cìe 2O arro-
bas piladas por 1.000 pes.

Essa tluração e essa prc,dugão,
são irrisórias. qttrlnrlo gebemos que
n4s tcrras planas tìe i:!ão Paulo e do
Paraná, são o dôbro. rt triplo e o
quarÌrrinlo!

Or,itra consequenoia é o rnaior
trabaÌìro e tnuiores despozss qtìe onc-
rèrìì o clr$l;c de pr,rtluçãtr tìe sac,a cÌe

caÍé colhido. r'e tÌuzintlo ou a nulan-
tìo qualquer lrrcro e rrìesmo tornan-
do a cu[turâ,, unìa cuìtura fïrâvosã.
como ,já está a produção cìe cafó ti-
po 7-8, pârã, o pequeno prodrttor.

É .le aclrnirar qrÌe c;s próprios
cafeicultores, ologiatn tneitt ditzia dc
oafeeiros situados no plano ou lìtì
<burg,car, colÌì produção e vicla mui-
to maiores, rnas não tomatn isso co-
mo inclicação pâra deiscer os caÍ'ez,ais
para o plano.

Alguns atirmatn que o café
n.{o gosr-a de [ririxtcla. Realmente,
se abaixatÌa é lrúnrittae alrgarìiq'a,

não dá certo, m&s se for sòmente
Íresca, o resuÌtado eerá Íbrmidável.

Poclerão alegar tarnbém quê, es-
üe hábito tão danoso, é devido â to-
pografía muito acidentada do Espíri-
to Sanbo, forçando o lavrador a lo-
calizar os cafezais nos nrorros e dei-
deixar livre a baixada para cultu-
ras brancas.
RespondeÌnos que na baixada basta a
quarta parte do eafezal, para eo-
ìbêr a nresma quanlidado do cafe-
zal clo morro.

Acredito que pouco so tem fala-
do sôbre esse detalhe, principalmen-
to tìa parte dtis l6"n1"os, a quem eB-
tá aÍeta a orientação clos agricultores.

Isto é larnentf,vel, em se tra-
tanrÌo clo prociuto t,uir importante
.1o Flslado, tanto pâra os agriculto-
rLìs corr!o para o pró3rrio Governo
que, arr,ibos tenì nele a sua principal
fì,nte de renda. Esle f'ator, represen-
ta ullr obsüáculo, sinão rÌrn rccuo e-
rìorrÌìo na estaÌrilitlacìo financoira do
INstatlc' e cÌo caleaculbor.

Itoderíamos eitar '.'árias outras desvan-
tegens e conëcq',lencias desastrosas do cafe-
zel no nìorro) rnas, âE que aí estão, bastam
para despertar o assunto e pôr em fóco o
problema, para cstimuìar a sua solução, que
ernbora retardada, virá eorn muita opor[u-
nidadc, principalrnente agóra, qlre .;os -cafés
pouco produtivos e d,os tipos bai:;cs, mais
comuos entro nós, estâo conro afirmei, fise
tornando culttrra francarnunte gr&vosa.

Façamcs es$& correçâo, pcssívrI para
muitcs, ernbora, não muito fácil para alguns
poucos, que lãc ditpõe al.rsolutamentc de
terras planas.

Vamos pois, descer os cafezaìs dos rrror.
Íos para as baixadas, já que rnuitos acham
difícil, manter o sistema de conservação dos
solos inclinados, por rneio de teÌraças curvaË
de nível, aciubação, rcstauraçâo, etc. 

L.R.
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uDo Livro Se a-Criança Votasse,,.> - Dr JoÌindo Martins

Por mais d,e uma u€z tenxas repe-
tido que nã,o sã,a as doenças (rs Derda,-
d,eiras causas da mortalidacle das cri-
ãnçãs e s;nx as ecnrlíções eeonitwtico_
steiais inf eriores em qu,a elas ui,uem,

JtÍ acentuamas tarnbém qu.e entre
esses condições ecorrïmi,co-sociais, d,as-
tac-am-se 'com, nítid,a uantagem sôbre
tôdas as outras, o pawpei.ísmo e a,
I gnorô,ncia.

Comparamos êstes úLtimos a iloí,s
sócios que uiuem ern perf eiía contunhão
de idéias, trabalhando harmônicamen-
te, pa.ra o firu co?nu,m, embora haia
alternailamente pred,ominância de um
ou d,e outro membro da firmt.

Prouaremos hoje, catn eremptcs d,e
cqsa, por(lue de Vitória, e T)or nós
lnesrnls pesquizados ou coligiclar, que
o Pauperismo esld na priweiru fíla
das ctu*us obtu,rÍ,rio de crianças cle ,nre-

nos de um e,no.

. Os dados que ct, seguir cítarernos,
f oram retírod,os cle um írorso ,inquérito
intitul.ado ,rCaltsgs sociais d,a níorfuli-
dade inf antil em Vitóría>, que f oi apre-
sentado como colubcroçã,o ao terna of i,-
cis,t da YI Jontad,l, Brasi'eíra cle pue-
rieu,ltura e Perliatria, cïn Ee!o IIari,-
zonde, realiaada em 1g5g:

1) No ano ile |g5l, os pertentu-
a's d,e ó\itos de crianças de'menos rieI a Õ faram de í4,6%, lS,To l1%
e 2),e r/6 respectiuarnente para'is bair-ros de I llt,j, d o. p rínci pe, M aruipe,
Gurígíca e B,jnto Antônio, enqtranlo
Íoranz 4t 07, na cid,atle Á,lta e' 0,7yont B*irro Catnerciali

- 2) 60% tlos óbitos cie Crianças
de rnenos cle 1 ano ocorr.em em 1gõÌ,
nos b:rirro.s rÌe Iiha do principe, Gu-
rigica, Ma,ruipe e Santo Antonio. en-
quanta nns outras 14 bairrcs rerrni-

dos faleceram os restante 4A%;
3) O tìf.c de habiiação da-e nrâÊs

era o seguinte.' 6A% ce mricambos,
37,4% de cas*s de âlvenaria coüiunì
e 1,37o de palacetes.

4) 0g 77o das cagas onde faieceu
infante não tinham água encanada;

S) gSn deseas câsâs não tinham
esgoto ligado â rêde geral;

6) do tctal das casas sem esgô-
tg, âpanas 7,47o tinham fossa higiê-
nlcâ.

7) 62,5/o das casas não tinharn
instatrações de luz elétrica;

8) 9L,37 não possuiam geladei-
ra.

9) embora 55/o das mães tives-
sem informado que rnorevaÌn em ca-
sa própria, a,purâmos que 56 g% des-
sâs casar. próprias haviam sido ecli-
ficadas esr t,erreno alheio, isto é,
éram mocaml:cs ;

10) dos mocaml:cs onde faiece-
rarn in{arrtes, (e que já" vimcs que
éram 60 por eento do total Cas re-
sidêrcias), ainda assim , Z5,Ayo nenì
ao ríienos éram próprir:s e sim alu-
gadcs:

Não resta rÌúvida, portanto, Gi e
o fatcr eccnôarico üo;n im po,"râni,ia
destacariíssirna na, mari.i;líriaiie infar:-
til.

- N. do A: lJa Cidade Alra e no
Bairro Comercial, não existc um só nrc,cs,nrbo.
)G 9€ê@aGaoa3aSacao ôa a*aea€a3 a@.*,n ESCtLffi fni [ffi5"fãAffi&ffi

A nossa querida Escoia Agrotécnicà,
apezar de e)ogiada pelos superiore.q, como pa-
drão, foi câstigarìa peÌos Senhores Deputadcs
Federais, com 1m córte em suas verbas, da
ordem de Cr$ 900 0C0,00 (novecentcs mìl
cruzeiros) por aao.

Enquanto faziam êsse córte tão injus-
to, rnantinham ou elevavam as r,crl_iar de cu-
tras escolas m(Dorc,s e IÌienLis eiogiacla., !n-
cìusive de uma oue ncnì cstá fL,nr:ir,n,_rui:lo !

I)eus sabe o que fr,z. . . r, os Si,rrhoies
DüprÌtÂdo.s t.rmLém l. . -
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Ultimas novidades sobre esta
indústria:

lJ A goiabada é utrta das (10
urir.iso popr-llai'es intÌúsbrias tlo Brasil.

2) E fonte de vitamina C, ape-
sar do oozamento prolongaclo. l

3) Goiabada feita nos tachos das
fa.zendas tem mais ácido aecórbico
(vitamina C) que as prcparadas in-
clustrialrn on te.!

4'r As goiabas colhidas uo inver'
no tenr mais vitarnina C. Mas a sa-
fra é maior no verã,o (janeiro a a-
brrl).

õ) Goiaba -!- banana
-l- abacaxí
-l- Maça

cotnbinações acertacle s.

5) <Ponto'r exaüo é obtido com
uso de.'

t,ìrrrnôtnetro
reÍratôtuett'o mannsl
rcÍratôrnctro <le .Abbe

7) Pectina - até 2/o no rnáxi.
mo. e

8) áoi<icrs cíírico ou tartárico -ate 2 graÌrÌã,rÌ crrr cacÌa quiio de cloce

$*ls de qus;iCI $*rn $rr*$

Ertnínia Ferrari

1 prato cle queìjo cÌe &4ir:as rr:-
!aclo, 1 d.e trigo, e 1 tle acircar, 3

copos cle Ìeite o I colÌrer cìe bicar-
bonato,

&laneira de fazcr:

Mistura-se os ingreclieníes ê Er.-

tìicioi-ia-se por iilbimo o bicarbonato.
IÌôrrna lrntarìa o fÌrrno quente.

o CULTIVADOR D

DA SITVEINA

facilibarn o <Pontor e o corte clo

doce.

9) A cons(,rvâção Prolon-gaila é

o rnais importanLe probiérna da goia-
bada.

10) Para evitar môfo.'

a) 6õ ou mais de açúcar.

b) embrulhar paPel inrPer-
nreável ou selof'ane.

o) local sêco e arejado.
ú) irleal=onlalamento, nem

sempro Possível no meio
rural.

Este

impresso

tÌa Escola

Trrrcsa.

jornal foi comPosto e

nas Oficinas Gráficas

Agrotéenica dc Santa

Fas de ffiaÊel

1 ovo. 5 xirrrrlils rjer trigo, 4 co-
llreros da f'errlrent.o erìÌ pó, l12 eo-
lher rìe sal, 1/2 xicara do açúcar e
I xir:ara tle nozcso pocìenclo ser. sube-
tituida por atiilncloirÌ1 or-l quaiqucr
docc cristalizado a rlorilade + leitc.

Modo de Íazer:

Peneira-so junto a farinha, o sal
e o Í'ermento, misturanrlo-se e!ìì se-
guicìa. o. ovo, a farínha e () Ieite
até tomar c*nsist$ncia de pão. Jun-
ta-se as ncues ei Í'rutas cri:talizntla
pica cla s'

Assa-se en-ì for nia uiitacìa.
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Oracão do Pt:ãitícot

escríta pelo Fapa

Ferigo das Moscas
E Íácil imaginar o perigo que

rcprosenfam âs rnoscas no interjor
clas habibações. Êe ígra possivel oli-
miná,las.. 'l)/o tlas doençàs co.tagi-
osas seriam provàvelrrrente extintas.

OO@e"
G(}
(s
o

oo@oB

t$oaLzíó

E.,rte insebcl no,jr:níei crìa-so e re-
procluz-so nas irnrrdicies. E insepará.
vel, por isso, clas lnesrììâs. Casasem
higicne é vivciro tle nroscas.

A companltemos os seus rnovi-
rnentos e poderernos fornrar rìma
icìeia da arneaça const,ante que ela
consbitui à nossa sairtìe. .A mosca
penatra nLÌlna ìata de Iixo, que o
morador cleixa descoberta. por-isno-
rância ou deslcixo Ern ,og,iidu,. ão,r,
as patas- cheias de mio.óbios, enlra
na cozinha e passeia sôbre Iegumes,
vcrduras o açúcar expostos. ]n ini-
eiou a sua faina.

Volta clepois ao quintal !e vai
remexer no esterco aìÍ a,c.urriulacìo
ou nas Í'ez,es e urinas jogaiìas à t.lor
d r, ierra, oorÌìtl sói u,,nit""ur, n&J
z(Ìnas rLlriìis, oncio os habitantes via
cle regra, 

-não possuern privadas. lrJo-va enlrada na casa Çom o corpo
carregaclo tÌe micróbios tjfïcos. Tocaa marnadeira de uÌna criança. um
closs, o pão, o leite cle uma ïasilha
sern t4nrpa.

Nas htbitações oncle há latrinas,
não rg1ro, os papéis su.jos do Í.czes
cont:lrrrínarn copos, platos, xÍearas,
cÌisserniuanrlo aos miihoo* i,, rnicró,
biog.

Sacm novarnente {ìe casa e yitro
pousar sôbrr, o escarro, tÌcposita m
baciiios rle Kcrclr sobre 

'as 
iguarias.

P..rusam sobre fì,i-irlas expostaã, sôbrc
1pri,*, as clragas rle torla t,spdcie.
Rr:crrlt,arìo.. seììì paber como, op,,ro_
c:r'n clenbro de casa pessoas 

'cloentes.

X'o:'am os llìoscas as propagadoras
das rloencas. Còrrrbater,'pt,is. ã. ,,,or-
cas dsnlro tlas lrabibaçoeì é r!cí.encÌer
a, saircle dos seus nroracÌorcs.

s,x.n.s.

Cidarle tlo Vaticano, 28 (4.F.tr)

- O papã círg1 pivc LÌnìa prece
dos parlanrentarcs e tlos polílicos ca-
tólico.s, cujo tcxto aubografado d pu-
blicado esta tardr,, peio <Osservatore
Romano>

Diz a prece, principralnrcnte..
<genbor, fazei com que não n<ls a-
fastemos da sã. itnparcialicÌade em
virtude da qugl devemcis ter ern vis.
ta o bom comum, sein profor$ncias
injustas; faz,ei eciua quo-janrais fal.
ternos à lealdade para coÌn nosso
povo, à Íé aos principios que profes-
saÌÌìos abortanrente e à elevação de
espirito, e quc fiquemos acima de to-
rìa corrupçã,o possivel c cÌe totÌo in-
tcrêsse mesquinho>.

<Afastai de nós, Senhor - con-
cìui â, prece - toda ambição huma,
na, todo espírito de enriquecirnento
ilícito; inspirai-nos o sentimento vi-
vo, profundo, do que é uma orderr
social, são e respeitoso do cÌireito e
da equidade; e f azei que um dia
possâmos gozat de Tossa presença
com aqueles que foram confiados aos
nossos cuidadosu.

oo@0o

0oo
Aniversariou no mês de abril a

â professora D. Maria S. de Souza
Heraog, desta Escola.

À aniversariante, o ,O Cultiva-
doru âugura perenes felici,ìadeç e
muitos an:s de viria.

oo0oo
sô
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üonsetrhos do Senhor Bispo ao

Hfu EÃg'* Fii{ ã}O C'{TSf, f Cü
a) Votar não é direito ou entanado só

da Constituiçâo Brasileira, mas é dever de
eonciência, impôsüo pela jusíiqa e pela cari-
dade para corn a Pábria. O Católico mait
do que outro qualquer, está chamado e pro-
mover o bem comum. .t'ugir a êsto dever 6
pecado, úanúo mais greve quânto cocorram
nesses pleitos fôrças e pesso&s, que de mo-
do neohum tranquilizam o católico sôbre o
futuro cristão de nossa Patrià. É absoluta-
ments neseessário, que todo eatólico, maisr
de 18 anos, alfabeüizado, homem ou mulher,
a,-ìquira em tempo útil o seu título eleitoral.
Esta é a exigência. n ser absolutamente foi-
ta a todos os membros das Associações Ca-
tólicáe. Ins!stam os Sacerdotes pare que não
deixom as providencias para os últimos dias.
Trabalhem ativamento desdo agora.

b) Nos Pleitos democráticos modernos,
não éraro qus nâ lista dos candidatos dos par-
tidos, apareçam nomes de pessoas pertencen.
tes à correntes contrárias à Igreja Católica.
Não é de extranhar que materiaiistas e divar-
cistae votem em pessoas de sua idéia: que
protestantes, espíritas e simpatizantes da
L. B. V. votern em pessoas de eeu credol
o que é de estranhar prof undamente é que
Cltólicos não tenharn, como Católico-c, cons-
eiência cívica e soeiaì esclarccìdas e deem
seus votos senr ava.Ìiar as consequência no
campo reìigioso. lião sãe duas pessoas que
votam: urnrì o ciiladão da Pátria terrena,; ou-
tra o C*tóÌico do reino de Deus. IJma rr,es-
ma e úaiea pessoa é cidadão da p/rtria ter-
rena e celestial, De.re, pois, saher harmoni-
zâf num Íne$nlo gesto, og devereg parÍì com
Deus e parâ cclm a lfação. Ninquem es es-
queçà que OI{ÌSTO é a srrlvação dos indi-
ví.lrros € d{'}s pc1'os. Oi critérios, portarrtc,
para escolha dc um canriiciato râo podern
ser pur& e simpìesmente as do Partido, nras
prineipalmente e sobretudo cs da FÉ e da
1\,{ORAL.

c) Precavenhanr-se os eatôÌicor eontra
a demagogia. Ì.{ão se deixem imprcs.ionar pe-
lo "CA'l'OLICIS\4O ELEÌTOREllìO, dos
can,lidatos nem por gesto de simpatia ou cor-
tezia para com a lgreja, que de modo ne-
nhum significam arrependimento ou abjura-
ção de um prssado hostil e combativo. Tam-
bém não é qualquer qÌre se diz CATÓLICO,
que nìereçâ logo os nossos votos. Examíne-
se a vicia tÌr:s c*ndidato.c: se os seus bens
são hirrri:sios olr drrÍidaros; se os seus regó-
cios denltarrr clnsciôncia reia ou prcnta a,

(cotrversâr, manobrar, vender-ser; se demons-
trou p.reocupação com o beno públÍco e às
Reformas sociais; se slra vida dá garantra de
que venbam os grandcs inte rêsre s da faniiia
cristã a Berem conser'ladog.

dJ Êste último trabaÌho, a er-colha dos
eandidatos deve ser feita pelo eatólico Llc.s-
soaimente. Abstenha-se o sacerdote de esco-

lha ou indicação pessoais. NÍcstre que
tern confiânçâ ná, consciência cívica
dos seus paroquiâncs. E{á uma voca-
ção política fundarnental rla Igrr ja'.'
é procurar seus filhos parã que na
Iivre competição das forças demoerá-
ticas, construam à paz, e a prosp€-
ridade sociais sôbre {ì pedra angular --
NOSSO SEì{FIOR JESÚS ChlSTO.

e) Ao voto do Católico, aplique-
ss à cômparação Evangélica. uE O
SAL DA TERRA,. Se o voto do
católico nã,o impedir a, podridão, a
ganância, o desinteresse pelo be rr pú-
blico, para que servirá o *9AL IJA
TERRA? uPara ser lançado fóra e
calcado ãos pés>. Cumpram rs Cató-
licos ccnscientemente seus cìeveres,
prra nã,o verem suas instituições, suàs
idéias, suà igreja, espesiiìhadas pelcs
adversários de CFISTO.

Confio no Zêìo dos meus Paro-
qrrianos e SA(EFDCTEI. na r Icr,i-
ê:rcia a estas diretrizes. Prc.cuierncs
foi n'ar a cc,lrsciência cívirâ Ccs nos-
Eos fiéis. Eles sahr,rão.,.s'plir os
próprios deveres. Permaneçâmos, nós
slcerdotes, na esfera alta da política
clo PAI NOSSO. Só esta atiiude é
conrpatível com o nosso SACERDÕ-
CIO.

Vitória, 6 de Janeiro de 1953,

-f João Batista
Bilpo Diccesano

Tran.rcrito de *A VCZ DO SE[,{INÃRIO, . n.q 140
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Não há no Espírito Santo, prin-

cipalmente, em Cachoeiro de ltape-
uririm, quem não eonheçe, pôr suâ
notoridade, a professora dona Zilma
Coelho Pinto.

E que fêz ela paps, ser tão po-
pular? Salvou a vida de alguém de
moclo espetacular? Entrou numa câ-
sâ, incendiada em busca de algum
anirnal de estimação? Descobriu al-
gumâ mina de ouro? Ganhou na lo-
teria Ferìeraì?

Não, nada disso. Dona Zilrna
dedicou-se à causa da aìfabelìzaaão
dos adolescentes e adultos, qrru, 'nu,

infância ou na iuventude, não pude-

X -*r *ru*iç9Kr.i&èela3úÌeJ' &.èâIcrbffi,Jdfge.&,bgJ"-{e."A.c*3c:&

{ A -,,

De J. Calheiros Boarfim

râm sentar-se num bancÒ escolar, ou
porque as vicisbitudes da vida não
o pernnitirâm ou porque não conrpre-
endiam então o significado do saber
ler e escrever.

Hd mais de dé,2 anos il. Zilma,
oorn a,mor, deuoção e carinho, dedica-
se d,o ual'íoso mister de aíf sbetizar gen-
tc, pr'íncipalm.ente gente gronde. Nes-
sd trabalho uewì, úenda ausiLiuda pela
C'ampanh,a de Erlnccçãa de Adclesctn-
tes e Adu|tos, do It{intstéria da Ed.u-
caçã,o e Cuttura,güa, de LonEe, de seu
quartel-general nü Capitr;l da Iìepú-
blica, orienta as aí'iaìdaces rJs prc{es-
sora Zilma e lhe manda auxília, em
rnaterial escalar.

lraça bom ou rnàzt tempo, *,nte
os ret:êzes na uenturg na tlesuey,tut i:,
no caltr on no f río, d. frílmt 'niin-
ca, 'falfuu ao iien 7sró'trt;'í,o cornprc-
mi.sso ass'umid.o uolun.tàrzrsni erite caw,
o.s humi,ldes e nuncíJ desaÍ,endetu, ìt
erpectatiaa de quantas dela deTien-
fis$à, Hnsína cam af eição, leciana
com interêsse, transntiíirtdo tttda o
q"ue sabe a"Js sevts al"un.as, de qual-
quer idade ou profissão, orientçn-
do'os para a ui,Ca, só uiltada pctra
'püra, os alunos.

Eis aí um siçnbslo ãe mul"her,
de erlueaclora que bern merecia LiïìQ

Ittg*r especial no quadro Ce "hortraao mérito".

H anr a a(\, mérito, prof essora
Zilma Coelho Pints.

uUma criança nã,o leua muito
tempo para desdtrir os defeitus de
s€us pais.

Cuì,dedo, ytois! .,. Proceder
efr eïI"t,p Ì ur,
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EXPEDIET{'I'E

"O CULTIVADOR', ë, u.m, órgã,o d,e d,i-
uulgação ntensal de ensínarnentos 

'e 
notic,ias

sôb.re u Agriw,Itura, Peutd,ria e lntlústrías Rzt-
ra,L$.

Destinad,o a atender às classes protluto_
ras .ds Estad,o do Espirit,L S:titto, ,onriitrr" pq
ats,im d,izer o traço d.e un,íão que qs lioà a
Escola Agroté,cnicu de Sti,nlu 't,6esa.

ü . . Slio. seas calttboraCores tts proJessares e,$ lrtncí,ontirios derta üstcla.
,4 "O CULTIVADOR,' aceiíard com satí.s-

ia t'açAo es ctnsultus dos iaurctd,ores e de tôdas a,sj pessrios_ interessudas no nuigrzo 1;rablema d,a''r 
Ttroduç{ro-

Ê{

4 Assinatura Anual - CR$ 20,00.

4 coaRsspoxní)ucre
*
-i Redrçâo rte ,,O CU[,.Ì'IV.{DOR',
4 Escola Agroté,:rricu
É São ,Íoão rle Petrd;rrlis
,l Estgdo do Espirito Santo
f.3
)tr F'ãpr'p 15t ü= ìfCã.qF qrr ;XnrF{rü}rüïÌigq,Taryar-gaqÌí
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O GOVERNO DO trSTADO DO ESPÍRITO
SAI{TO:

Faço saber qu(, a Assenrlrìeia
Lr,rgisiabiva decz'elou e eu sanciouo
a seguÍnte Lci:

Art. 1.o -- n'ica isento de irnpos-
tos e tasas o caÍé despclpaclo produ-
zido no Esiado, ató o tipo 4 (qualro)
inclusive.

Art. 2.o : Será cìocumento pa-
ra obtenção cla isenção o certificado
de classificaçã.o expedido pela Bolsa
Oficiai de Mercaclorias ds VitórÍa:

Arb. 3." - A Coleüoria Estadual
da Circunscrição do produüor fieará
aut,orizacÌa, m ecl iante apresentação
clo boletirn oficial de classificação,
a oxpedir os talões cle isenção, rr-
bricando e datando a doclaração no
verÈo clo bolctínr de classificação.

Art. 4 - A isenção poderá ser
oblicìa abe 6O (sessenl,a) dias da cla.
t,a de expecÌição do certificaclo do
classiticaçãcr.

Ar-t. 5." - Os cafés despolpacìos,
que tenharn obti:Ìo a isenção serão
corn puÌ sòr'iârnenüe enca rrri nhirclos aos
portos exïl(.Ìrladores tlo [tio e Vitó-
ria, e destinad,rs aoË a'f rììâzcns re-
grr ì:r,rlores c1o Flsíado, onrìe a lJo lsa
üt'ioial rlc h,{ercrarìoriss cle Vitór!a os
confronb;rrá conr ârnogLra Çtìr s{lrÌ po-
tl t'r.

Arl. 6.o '- Desr'le que seja veri-
fìcacla, nos aríÌlazens regr:iadore,s <jo
Esf,a"cio, peÌa BoÌsa Ofiti:rl rìe Mer-
r:aclor:iss ele Vitória, a sullstituicão
rlo produt,o ou fraurln, o remclcnto
fìcará 'su.jeit,o âo pagamenLo e rn cÌo-
bro 

-dcls i:rrposüos e taxas ern vigor
na data cla constatacão.

Art. 7- A isençãro de que tra-
ta a presante lei abrangerá âs sa-
lras, rìe ET lõ9, bg/õg, õgi 60 e 60,61.
(O: Arts 8 a, 11 rcferern-se a outro assunto).

,,\rí. l2 o * i\ Suc,rctar.ir. da lfi:-

CULINÃRIA

Rahanada
E RMTNIA FERRA RI

20O grs. de pão, de preferência
dormido. Corta-se ern rodelas cìe t
crn. do espessura. I\lolha-se as fatias
durante uns 10 lninut,os, no I e i t e
Moça, ou de vãca. Fìe for de ìeitc
Moça, prepara-sc uma xícara de á-
gua para tr'ês cc,lÌrcres de sopa cheia
de leite,

Em seguicla. passa-se as fatias
em ovos batirlos, fritar em banha
be6 quente. Coì<'car em papcl par-
do para quo a gorcÌura soja absol-
vida.

tr'ervc-se e pâssa-se ipor cima o
açúcar o a canela.

zenda fica auüorizada a regulamen.
tar a presente lei, cientro do prazo
de 30 dias de sua publicaçao. 

-

Art. 13." - Esta lei entra püt
visor na dat,a tle sua pübìicaçao, re-
vogatÌss as disposiçõos es1 coutrário.

Ordcns, porbanto, a tôdas as âu-
toridadesque aeurnprarìe a façam
currprir como nela sel ccntéur.

O Secrctário cìo Inttrio e Jus-
tica, laça pLrbiica-Ì;r, iurprirrrir e {)or-
rL. r.

Falácio Anuhieta, em Vitória,
eüì 24 cle tr'everciro cìe Í 9õ8.

FRANCISCO LÀCERDA DE AGUIAR
ROMUI,O FINAMORE
KLEBER J. C. GUIMARÃES

SeìatÌa e pui,rìicada nesta Secre-
taria dr.r Inberior e -Tustiça do Esta-
do do Espírilo Santo, em 24 de Íe-
vereiro do 19õ8,

MILTON C.{LDEIRA

f)ir etor :!a Divisão clir ïnterio e Justiça

fitos do Qoüerno
LEI N.. 1.391
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sUPERPRODUçÃO
NOS ESTÁDOS UNTDOS

Várior acontecimentoc espantosos pa-
ra nôs brasiloiros, estão osorrondo nos Esta-
dos Unidoe.

O Presidente Eisenhower em mensagem
ao congresso, afirmou que os controles go-
vernamentaie (pagando aos agricultorcs para
plantarem menos), não impediram a super-
produção agrícola, em virtude da evolução
gue se operou na produüividade das fazendas.

Por isto os pregos dos produtos agrí-
colas estão caindo!

<Pede ao Congresso autorização para
aumentar atê 50/s as limitações legais,
relativas ás superficies culti,radas eom tri-
go, aruoz) amendoim, tabaco e algodão e pa-
ra extinguir tcda lirnitaç6o da cultura do mi-
lho.,

uQue o Congresso autorize o governo
a ampliar .(substancialmente" a margem de
apoio dos preços agrícolas peira exportação>.

- sPedirr â prcrrogâçãr: por mais um ano,
da lei quo permite ao goverÍìo escoâr os ex-
cedentes agrícolas parâ o exterior contra o
pag:amonüo em divisag do país cornpradoro

Se os paizes compriÌdores podem oug*,
na sua própria moeda eles se animam a corn-
prar mais, por não precisarem de lastroe de
dólare-s. 01 Es. U. querem é vender, porque
tem demais!

Considerqndo o aunento da produüivi-
dade agrícola no seu país, Iìisenhower in-
forma.'u 1) A produção aprícola por hôra e
por_h.omem, duplicou nos E. U. desde 1g40;
2)H,â um século a produção de urn operário
agricoia permitia nutrir quatro pessoai.

Hoje, nutre 21 pessoas (D. Ha um sé.
calo, 32/o da pcpulação uorte-americana e-
ra rural. Hoje esta porcetagenr não atinge
mais qne 12/s.

Nesses retalhos de notícias, rü"ètìme.8s
que:

a) Os Bstados Uuidoe eotão com ruper
produção agrícolal

dução pelos greços do mercado e exporta
por muito menos, àrcando eom o prejuizo
da diferença. Que contraste com ã Eossa
COIIAP que cornpriule os pr€ços diretauren-
te aos agricultores!

d) o govêrnc oferece tôdas as
facilidades para que os pâízes extÌen-
geiros comprem seus excedentes.

e) que atualmente, um operário
a,grícola'ailericano, produz ba,çtante
para alinrentar 2l pessoas,

f) que sòmeilte 12le da PoÍrtt-
lação dos llsrados Unidos {ru sc'j:;m
19.440.000 habitantes, estãc nã agri-
cultura e produzem aiimeuto e nìa-
üérias prirnaj corrìo algcdãti, iirirâ...
i6? 00ü.0()0 e, aindâ, unr graude {x-
ces8o paÌ'â exportr,r. 1Ì nr"rte-se'que
â sua pïüLlução está iiil,ita,Ìa petro
govêrno, só pnra 'oAÜfit

No Brasii, sotÌros 42.000 00ü de
agricultores e não damos conta de
alimentar 62.000.000 de habitantci !

Temos de irnportar o que falta!

Precisamos decidida e urgentemetì-
te âprender aìguns cÌos " segrecios"
da alta produção agrícoiâ dos Esta'
dos Ulidos.

L. R.

"U.r,\E
-;ffieír-oBRAÉ\L

b) para diminuir essa superprodução,
o governo 

_sô permiüe aos agricultor.* pÍ"n.
tarem 50/p des quantidadeJ que eles oueri-
am e lhes pagâ em dinheiro, ó luc.o que iri-
am ter com os outros 50lp.

c) odgoverao compra o excesso da pro-

iiii

Ii

rnais ricos orna-
Escala é a suc-

ícolu, ltecurÍria e

l] u* a^
ll mentos rlesta
ll

| 'produ('{i0 Qlr
i,l ín l,utt,ìat.
it
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RtrGULAÀ/ÍtrNTO:

Quantidade dos produtos:

1) Miìho; 10 espigas muito boas.
Feijão: 1/2 Ìitro-
Arroz: tr/2 liíro.
Farinha, poivilho, f r.rbá, etc": 1/2 litro.
Banha, sabâo, toucinho, etc.:200 grs.

Frutas ern gerâl;6.
Bcbidas em geral: 112 ou 1 garrala.

2) Carìa família, só pode expôr um lote
de cada varierlade.

Os lotes em duplicata, não concorrerão
a prônrio.

3) Haverá prêmios espeeiais para s&-

bões, doces e artefatos, cotrro vâs6ourâs, cor-
das, cestas, esteiras, etc.

4) Cada artigo deverá ser embrulhado
e trazer o norÌìe do produto e o do expositor.

O pruduto sem os nomes, não concor-
rerá a prêmio.

5) PoCerão concorrer lavradores, de to-
do o Esbado.

Regúlamento freral

Os prêrnics não reclam:rclos até
90 tìius clcpois rlc circcrracìag as ex-
pc'isições serào an'*iados.

Cacr,a prccìut,o devcrá traner o

norÌìe o a resicìência cio produtoi',
lugar, clistrito e nrunicípio.

Qurrlquor produto quo chegar
atrâz,aclo, não se rá j trlgaclo.

$ó aceEtarate s E avnadsrs$ !

Ë{&c m$ffiBteffiç$ "ïus'istasn' !

ïfiffiH$A

Ispírlto $anto

ü[

1) Poderão coneorrer cxpositores de to'
do o Estado.

2) Cada cafeicultor sô pt ierá t x1 ôr
uma amostra de café de cacÌa tipo.

3) Urna amostra constará de 30 quilos
de café beneficiado ou detpclpado (sem a
casquinha).

Náo será aceito café em côco.

A Eecola não se ccmpromete a compïar
as arnostras de café, comc 'ririha fazendo.

lsto porque, ao mesmo temPo enr que
ela se coioca ern defeza dos cafeicultores nas
suas reivindicações de melhores preços, está
sujeita por lei a adquirir os produtos de con-
sumo próprio, mediante concorrêncja, islo é,
pelos menores preçoi. A Escola aceita ofer.
ta dessas amostras como contribuição para
a construção da Capela de N. S. Auxiliadora.

5) Tôdas as amostras de café serão jul-
gadas e classificadas pelos técnicos do I'B.C. 

'ern Vitória. Por isto, deverâo chegar ra Es.
coJa, o aiais tardar, até dia 20 de Juiho.

ô) Haverá distribuição de numerosos e
valioscs prêrnios às melhores amostras.

zr Rei dos üaÍés Fimçs: Nesrá 5..
Expcsição, será aclâmado o <R.ei dos Caiés
Finos do Espírito Santor, o qual ficará de
posse de uma riea taça de prata, enquanto
detiver essa primâzic. ou pelo mcncs at6 a
nova aclarnação do auo seguintÊ, na mesma
época

Receberá tanitém um ciiploma de uRei
dos Cafés lìinos> do Espírito Santo ná safra
1957 - Ì958.

Para entrar nesta competição, será ri.
gorosamente computada a qualidaCe e a,

quantidade de caié fino, produzido na refe-
iida safra. Este juÌgamento será feito pelos
técnicos do l. B. C., assessorados pelos da
Escola.

fiAFE

$&NTA

$.a IxP$$!ü40
REGULAMENTO;
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AffiRNDT ffiTUNIRü

Aulas e demonstrações especiais sôbre os assuntos relativos ao Café,
como Sementeiras, Viveiros, Cafezal em terras velhas, Tratos cuìturais, Res-
úauraçã,o de cafezais velhos, Colhcita, Despolpamento, Secagem mecânica,
Secagem em barcaças e terreiros, Classificação.
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Amostras de B0 quilos de
quirrha). Valiosos premios para os

eaÍê pilado, ou despolpado (sem a cas-
melhores

REGULAMEHTO EM OUTR.i, PÃGINA
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Com a pÌesençâ de Altas Autoridades, Exportadores, Colretcres,

Intermediários, Produtores, Tócnicos e Diretcres clc Instituto Brasileirc do
Café.

No dia B - às 13 horas;

I{o dia I - às Ì2 horas :

Reunião preparatória, diseussão de assuntcs técrri-
eos de cultura e benefícío.
Reunião f ir. el, discussão de a,ssuntos cüffeïriais e

cloperativos sôbre café.

Ã0 t{Á $0frV1ï[$ [$P[$]âïS - convidarncs
Ccmeroiantes, Técnicos p outrqs iníeressados
os quais porierão ser hospeda{os na Escola.

p-cr ê..te n'eio, cs cafeír:rrltcres,
tliretos rie qrraÌquer ì,'lunirrípio,

pr RQ05ï0


