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Crônica da Semana
fo r  Daurival Rosa

A Sociedade Hipiea Lageana tem tido ultimam,-ute uma 
gnrte do outro mundo.
Marca em pleno inverno um concurso para o dia tal 
e chove que é um abuso.
Transfere a prova para uma semana a mais, eis um 
dia colossal de sòl.
E a Sociedade assim, vem proporcionando à multidão, 
inais curiosa que eutusiasta, tarde de verdadeiro encanto 
ende 58 horas, fugidias, passam desapercebidas, numa 
mescla de sorrisos e incertezas, de torcidas e vacilaçõe-, 
() hipismo è um dos esportes das ciaudes atrações. 
Traz em si , a gloria de una vencedor sobre a sela e a ver
gonha de um vencido sôbre o chaò.
Num pegundo, põe-se em jogo o destino de um braço 
humano ou do membro anterior de um irracional, 
solicitando as vezes com urgência a interveção das 
duas assistências médicas, sempre pronta*« para a lu' a, 
mostrando sempre uma vontade empolgada pela preocu- 
paçaõ constante de suavizar a dòr, de cortar o sofrimento. 
ApreseDta sempre aosolhos vislum iradoro9 da assNicr
eia, as figuras enérgicas dos cavaleiros do arrojo e o 
porte gracioso e esbelto de tantas amazonas, que, para 
maior brilhandsmo dos festejos, tem contribuído com 
o tom colorido e perfumado de seus encantos.

Breve teremos a inauguraçaõ de nova raia de corridas. 
Pensamento realizador dos dirigentes e sócios da 
Sociedade Hípica.

Mais uma mcdaüdade de esporte qne atrai e fascina... 
fincoenta curzeiros na égua brauca..! Cem ciuzoiros 
na égua preta. ! Pégo no baio e dou cola e luz..!

Que prossiga setppro assim.
Diversões, eitusiasmo, vontade.... e qne a vida conti
nue também.
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DOMINGOS VALENTE
Vindo do Rio de Janeiro 
i"na*st* entie nós o sr 

; Domingos Vaf ate, nosso 
distinto amigo e um chefes

Prefeito Vidal Ramos junior
Encontra-se em Florianopolis, o senhor .Vidal 

Ramos Junior, digno e dinâmico Prefeito Municipal de 
da Empresa h >rça e Luz Lajes, que ali foi tratar de interesse para a sua efici

ente administraçãodesta cidade, acompanhado 
de sua exma. senhora.

Dh JOÃO PEDRO Ait- 
RUPA

Renressou de Porto Alegre, 
ac in| anhado de sna exmíi.* 
familia, o dr. João Pedro 
Arruda, engenheiro civil e 
figura dc projtção em Lajes.

Enferma

PCO. CÍCERO NEVES 
Retornou de sua viagem á 
Porto Alegre, o farmacêutico 
Cicero Neves, proprietário 
da conceituada far macia 
America, em companhia de 
sua exma. familia.

Acha-se enferma em sua residência, a exma. sra ,d. Concei- 
ç3o Andrade, digna esposa do Sr Gaudencio Andrade, adian
tado ruralista neste município.

Bernadino Furtado
Encontra-se enfermo em sua residrocia á rua Cor 

reia Pinto, o senhor Bernadino Furtado.

LAURO VALENTE 
Seguiu até o Rio de Janeiro 
o nosso bom amigo Sr. 
Lauro Valente, da firma 
Valente, Werner e Cia.

Henrique Waltrick
Faleceu no Hospital desta cidade o senhor Hen

rique Waltrick, residente em Bom-Retiro.
Correio Lageano apresenta pesames à familia.

Derrotado o exercito aíemão 
em Salermo I

O intrépido 5“ exercito norte-americano, derrotou o exerci o 
alemão em Salermo, depois de dura e violentíssima luta, r . 
qual, participaram a esquadra e aviação aliadas em g (au m i A  
elevado.

O retloresta men
to das áres devas/

tadas de pinhe- 
rais

Ri°, (Ag.Nac.) —A junta 
Deliberativa do Instituto 
Nacional do Pinto tomou 
importantes decisões dizem 
respeito ao reflorestamento 
das áreas devastadas de 
pioheirais. Assim é que foi 
constituída uma comissão 
composta de representantes 
do São Paulo, Paraná, Sta 
Catarina, o Rio Ürande do 
Sul, junto àquele Instituto, 
para, em articulação com 
os orgâos competentes dos 
respetivos Estados e sob a 
orientação do Instituto Na
cional do Pinho, traçarem 
um plano de grande en
vergadura, que terà inicio 
no proximo ano.

Novos Ter
ritórios

Rio (A.N.)— O secretario 
geral do Conselho Nacional 
de Geograiia, sr. Oritovão 
Leite de Castro, falando a 
um vespertino, sobre a cri 
ação dos novos territórios 
federais, decretada, ontem, 
pelo presidente Vargas de
clarou Oue, com a medida, 
estudada pessoalmente pelo 
presidente Vargas, cogita o 
governo da integração eco
nômica e social, na vida 
brasileira, de imensas impor
tantes regiões do Brasil, que 
por longínquas, situad as 
muito no interior, encontram- 
se em impressionante atra- 
zo em relação ao progro- 
sso do resio do pais. Acres
centou que o Brasil vai o-

AR1 CASTRO 
Esteve em Lajes há poucos 
dias, o Sr. Ari Castro, digno 
e inteligente Secretario do 
Departamento de Saude 
Publica de Florianopolis.

cupar regiões que são suas 
mas sobre quais não se 
fazia sentir, direta e efetiva 
a ação do progresso.

Badogüo, Ví
tor Emanuel e 
Ciano na África
A Agencia Routers, refe
rindo -se a uma noticia 
alemã diz que, Badoglio, 
Vitor Emanual o o Conde 
Ciano estão na África do 
Norte.

A Suíça em armas
Com a ocupação do norte da ltalia pelos nazistas a Suiça

està em armas.

Grandes modificações no 
governo argentino

E’ esperada grandes modificações no governo argeniino, 
as quais levarão o país a romper relações com a Alemanha.

Mussolíní em Muních
Mussolini ficará em Munich como chefe do Oovcrno 

facista, enquanto os demais colaboradores permanecerão em 
Padua, em território italiano, segundo diz Hitler

Badoglio declarará guerra á Ale
manha

Espera-se que Badoglio declare guerra à Alemanha a 
qualquer momento.
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Lahoraiório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Celio Ramos 

Dr. J. Som bra - Dr Salvio A rruda
Exames completos

de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido co- 
íalo-raquiano, líquido gástrico, erc., etc. 

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João 
Pessòa) — Fone 133

LAJE3 — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS MODICOS.

! m
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Octavio Cordova fiamos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA .i PúLO

1  Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- 
ífíj cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições i oiica> Pederaes, 
afei Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.
■&;

m  0 cartorio está sempre aberto, tcdos os dias uteís, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.

m

1
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1Oswaldo Pruner
P I N T O R  IS

Rua Quintino Bocaiuva, 1G
------^  ---------

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co W'
-

mo d: luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS U  
A DUCO gfc

■M

DR. NOBRE FÍLHO !
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Clinica geral
— Consultas diarias das 14 ás IG e meia horas — 

chamados a qualque- he-, do dia ou da noite. 
Rua Mal. Deodoro

Inforniaciones
Argentinas

Temos, sobre nossa mesa de trabalhos, a impor
tante revista ilustrada In for no aciones Argentinas, que 
so edita em Buenos Aires, capital da grande republi
ca portenha.

A nienci »nada revista, quo nes é enviada gentil- 
mente pela Divisão de Publicidade e Propaganda do 
Ministério das Relações Exteriores do país amigo, é de 
uma utilidade incontestável.

Os assuatos quo aborda, do interesso palpitante pa 
ra o smi país de origem e para o mundo, torua-a va- 
liosissima.

U numero que se encontra em nosso poder e o 
77, nele se repara um sumario que aponta assuntos em
64 paginas.

Impressa em papel do primeira qualidade, Tofor- 
maciones Argentinas apresenta unia feição ótima e 
at'ante portanto.

Agradecendo a remessa que nos faz, formulamos 
votos para que si torne cada vez mais preciosa a im
portante publicação do paiz irmão.

N I T E R Ó I

( ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
tin

Dr. Cesar Avila

ConsiRuiu belíssimo espetacul i a parada realizada 
dia 4 em Niterói, com a participação de 16 mil esco
lares e centenas de atletas, envergando seus unifor
mes e conduzindo bandeiras do Brasil

Mensagens de saudação da Juventude Brasileira 
foram pelos escolares entregues ao Presidente Getulio 
Vargas. Terminada a solenidade o povo rompeu os 
cordões de isolamento, envolvendo o Presidente Vargas 

~ In uma homenagem muita significava.
/- *ç* í

A Mulher Bra
sileira na Guer
ra

L IM A - (Tnteraliado) — 
Foi pmlic ado noSuplemetuo 
ínteraliado do Perú, orgão 
irmão deste Boletim o arti 
go por nos divulgado da 
conhecida aviadora brasilei
ra, Anseia Pinheiro Machado.

Neste artigo a primeira 
aviadora sulamericana sali 
enta o papel e o  esforçoda 
mulher brasileira na prepa
ração da guerra, mostrando 
a importância da Cruz Ver
melha B usileira e da Le
gião Brasileira de Assistên
cia, aquela filiada a Cruz 
Vermelha Internacional e 
esía organisada e apoiada 
pela direção central da Sen
hora üarcy Vargas.

A finalidade da L. B. A. 
é preparar a população civil 
para todas as vicissitudes 
da guerra ao mesmo tempo 
que auxilia aos soldados 
mobilisadus e conforta-os 
levando ou trazendo das 
regiões mais afastadas deste 
grande país o consolo da 
palavra de pessoas queridas.
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Docente da Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre
Aha cirurgia. Tratamento clinico e cirur-

V '
t : i4**7 Fabrica de brinquedos Ideal

Embora a9 inúmeras dilTIouldades que a guerra 
tem creado para qualquer empreendimento na hora que 

( || passa Lajes, que lambem tem sofrido o reflexo mau
gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos || J,a granj e luta, vae, mesmo assim, progredindo em to
* *dT 1,ndos- |$ lios os seus setores. Assim sendo, podemos noticiar ho-

Presidente da 
China

Hospital de Hamenia.

Estado de Santa Catarina.

je a instalação nesta cidade de uma fabrica de brin-
ít-i Quecfos de madeira pintada.
:1 4  r  , , ____  |7% _ ____Instalada á rua .Fausto d© Sousa, ©la abriga já* 
I *  sob seu teto, pelo metios 20 moças, que se dedicam à

• sobre a referida fabrica da firma Valente. WernereCia.

O generalissimo- Chian 
Kai Cheli foi eleito presi
dente da China.

Esquadra italiana
Mais de 60 navios d» 

esquadra italiana já se en
contram em portos aliados.
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0 Japão teme 
sua esquadra

arriscar a

LON DRES- (Da A Suncia «Aoeta. para Interalia.lo')- 
O bombardeio intensivo do Japao, na mesma escala em 
que são efetuados os ataques aéreos centra a região do 
Ruhr, na Alemanha, será, necessariamente, o início de 
nm estágio decisivo da campanha contra o Império K 
pônie », mas muito mais importante será a açao dae 
esquadra3 íili.idus no I acifieo, como prelúdio á invasão 
das ilhas japonesas, — declarou o vice-almirante C. E. L 
Belfrich, comandaute das forças 
Extremo Oriente. navais holandesas no

O almirante Helfrfch acha que Tóquio nao envia 
rá a soa esquadra metropolitana para conter as novas 
investdas aliadas no Pacífico Sudoeste, mesmo saber 
do que as suas forças navais desta área nao poderá 
fazer irente cm igualdade de o< ndiçees ás forças alia 
das na otensiva, que já toi desfechada nas ilhas t-alu 
mão e na Nova Guiné
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ï José Antunes
Médico
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Partos
Prado, aparelhado

Cirurgia ern geral — Ginecologia —
atende no Hospital c-ào José de Antonio 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Paios X, 

Bisturi eletrico, Baios ultra violeta, ondas curtas e ultra curtas.

sÇa
■ o<)a
oÇo
dÇci
D<>a

Qua/ro dos mais autorizados ténicos norte-americano^ 
em metalurgia retlizarfio na Escola Politécnicas do Nã.
Paulo uma serie de c inferências sobre questões relàci 
Onadas com a sua especialidade.

O projéto, que conla cora o anoio do Fsnritorin de 
do Coordenador dos Negocios Inter-Americanos, está sendo 
considerado nos Estados Unid<>s como uma intereasan- 
te deironstraçap p:àtica do intercâmbio de conheci
mentos técnicos entre os paizos do continente.

Para dós brasileiros a iniciativa deve constituir al
go de muito expressivo pois representa uma niodaiida- 
de ds cooperação do que muito necessitamos na atual 
lase de desevolvimento industrial.

Um tios mais constantes reclamos dos industriais Oj 
brasileiros tem sido a de quadros especialisados para a ^ õ ]  
produção, quer do técnicos dirigentes quer de operá- 
rios qualificados

A segunda parto deste reclamo deu solução o go
verno com a creação do SENAI, já em funcionamento 
em diversos pontos do pais, eepecialmonte cm S. Paulo, 
onde são numerosos os curses organizados por esse Se» 
viço. Quanto á parte uos técnicos orientadores d;is in 
dústrias espccialisadas, o problema que so apresenta, 
bem mais complexo, vinha sendo resolvido até agora 
sobretudo por meio de viagens aos Estados Unidos.

No entanto, este processo embora dê bons resul 
tados carece de rendimento aprecir.vel, pois o mime 
ro de engenheiros em condições de viajar para aquele
país presentemente é bastante limitado.

O melhor seria, como se acaba de praticar, trazer 
até nós, na pessôa de especialistas eminentes, a técni
ca norte-americana, sinro em todas as suas aplicações, 
o que seria impraticável, pelo menos alravés de algu
mas das qne mais urgentemente necessitamos.

Ensinando em Sào Paulo, centro industrial por, 
excelência, poderão os professores norte-americanos; 
prestar ao esforço de guerra do nosso país serviços j 
incalculáveis, ajudando também, a preparar o sele* r 
cionar parte dos quadros tècuicos que o constante de
senvolvimento da siderurgia nacional requer sem maior,
demora. (A.N.)

Neve em Lajes
Terça-feira, dia 14 do mês andante, caiu neve 

Lajes, pela primeira vez neste inverno.

\  abnegação da Imprensa nesta guerra
-  Herbert Lindsay Mac Greve -  

O relevante pnpel que a imprensa tem desempehade nest; 
líiierra, a cónfribuiçSo que tem emprestado em todos os setores 
la mobilisação total para a viioria e o sacrifício de inúmeros do 
seus representantes nos campos de batalha onde arcavam com o 
difícil encargo de informar o mundo sobre os acontecimentos 
militares, grangearam p2 ra a imprensa o simbolo de uma nova 
arma, a verdade.

ĉornudo informações fornecidas por Mr. Brebner, diretor da Di
visão de Imprensa do Ministério de Imformnções da Inglaterra, 
formou mortos atò hoje 23 jornalistas britânicos 60 
continuam desaparecidos e 36 foram f«itos prisioneiros 

O sacrifício desses abnegados homens da imprensa 
,iãr: será esquecido, pois o inegualavel beneficio que 
sua atividade trouxeram á causa das democracias 
-iermanecerá como um monumento de gloria e de
imortalidade.

v) numero de jornalistas que osfao distribuídos

A Marinha do 
Brasil

LIMA—(Interaliado) — Teve 
grande divulgação no Perú a- 
sravés do SupEmento Interalia- 
do, orgão congênere deste Bo- 
ktim, o artigo do Sr. Vieira de 
Melo «A Marinha do Brasii», 
onde o conhecido escritor sa
lienta a tradição da marinha bra
sileira e ojpapel por ela desem
penhado m  .história deste pais, 
notadament? por ocasião da 
Guerra do Paraguai.
Falando sobre o desenvolvimen
to da engenharia naval desta 
marinha, mostra o grande > to 
que tem tido ullimamente, prin
cipalmente nos estai ires do Rio 
de Janeiro, o trabalho levadt a 
efeito nesta base naval que será 
imitado pelas outras em cons
trução ou projetadas no resto 
do p*L.
Ao terminar o artigo, exalt o 
entusiaam > e a fibra com que a

•m todos os setores de guorra, onde as forças ali-j 
idas se esforçam por derrotar o inimigo, antigos e :
nilhares, todos dLpendcm os maiores sacrifícios a- Marinha se esforça para ajud.-r 
im-iie manterem continuidade o serviço de informações a campanha dos aliado» contra 
Jos êxitos das democracias / • pirataria snbmarina e os cor_____________________________ t---------------------------.--------------  sarios do nazismo.

m m m
Sementes e Mudas de Hortaliças
O sr. jo sè  Schweitzer tem sempre á renda, em «ua «asa

de residência á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas garanti

das de rèpôlho, alface, beterraba, oenora, etc. Possue também 

da? o sementes boas de lindas e vistosas flõres.

mit-

Faca seus anúncios nesta folha

em
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Vacas de raça 
eixeira

Estão filiadas a três grupe s principais as vacas ou 
raças de vacas leiteiras, tais são a holandesa, ajersey, 
a guernesey e a flamenga. A holandesa é a preferi
da para quem pretende fazer uma exploração de ven
da de leite ao consumo direto , p< is é a que fornece a 
maior quantidade, se bem que não seja o melhor leite, 
p Io menos o maia gordo.

Leite de vaca holandesa é leite para ser bebido em 
quanto quo o das outras raças como a jersey e a 
guernesey é leite próprio para a fabricação de man
teiga. A raça holandesa é a que se tem desenvolvido 
ou adaptado mais ao nosso país.

Hoje sl encontram rebanhos bem razoáveis nas 
diversas zonas do no$go Est.i.io, especialnunte na cha
mada zona da Central, onoe, sem duvida nenhuma, se 
encontram os melhores tipos de raça holandesa, onde 
os interessados poderão procusar os seus animais para 
inicio da ciiação.

Enquanto que ã vaca hola n  esa dá quantidade 
as outras d3o manteiga, d'1«) trurics leite, mas muito mais rico 
em matéria butirosa (gordura do leite), o gndo cqnum vai co
mendo pasto, para não daT sinão uma quantidadé medíocre que 
nem é louvável ptlo volume para as vendas diretas nua pelo 
qu e oferece de gordura.

Sempr? sera de van agem, cruzar as vacas criolas com tou
ros dessas raças de primeira qualidade para que os nosso3 re
banhos percam êsse nive ordinário, inferior e alcancem um gr-u 
de desenvolvimento e de mTioria, dignos de os representar co
mo realmente merecedores dos gastos e despesas que o criador 
faz com êles.

Os regulamentos que tr tam do fornecimento do leite á po 
pulação para consumo direto, marcam um n íniir o pata a rique
za butirosa dêsse leite.
E’ o que acontece com o leite destinado á aPmentaçâ da nossa 
capital, cuja riq ueza tutiri sa é fixada no n inime de 3,5.

Abaixo dêsse teor nisse pode vender leite e as partidas que 
clitgrir aos entrepostos devem ser inutilizadas.

Parece qui ê>se lo te po<:> tr p-rfeitamente atingido pe
lo gado criado em 5?. ' ntf, p de raça holandesa.

E quando isso não seja conseguido, por circunstancias que 
não facilitam ésst alcance, comc maus pastos, falta de silos e 
fenos bona, etc., o ci i or poderá contrabalançar a pobreza do 
leite do gado hola/rdê- i -tu .i.du a êle o leiie de vacas mes
tiças de zebú tanto qu . b„.-.t i jtl atingir o teor determ,na
do. (Sitios e Fazendas)
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Dr. ]. Costa Netto
Alta C iru rg ia  G inecologia, fa rto s . C iru rg ia  de, C rianças. 

Kiidii.logia Clinica ( H a i o s X )
Operações de Estomago. Intestino. Apendicite. Figado e Vi- 

as-Biliarea. Bocio (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins, 
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios. Tumores em Qeral. Ci
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e

Adquiri-los.

Tratamento M e t e iC f r i i í g í c o  d,i Tuberculose 
_ _  Pulmonar

CONSULTO RIO: 15 de Novembro‘ 21. (Edif. da Telefônica) Das íí-G 
No HOSPITAL das 8-10 

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 195 
Lajes Sta. Catarina
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Pua 15 de Novembro
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A MAIS BÂRATEIRA

|dÇci1
(553* ,
í^ ~ l

: :

E n c o n t r o  b ü tr e  Uuited Press, Churchill,; 
C h u r ç h i l l  R o - íh:* 'oosevelr c Stalin confo- 
velt Stalin. rendarão no proximo mês,

■, ; I

Segundo telegrama da'de outubro.

Pé de coluna

c

A base de Natal

Como a tosse, fugindo aborrecida 
Do famoso xarope São João,
Tu fugiste de mim, mulher querida,
Me deixando isolado no salão !

Eu não tinha bebido a preferida 
Aguardente RAINHA ,  estava são,
E trazia limpinha, bem vestida,
A caveira que aguarda um bom cuizâG.

Desgostoso condigo, vou-me embora 
Para a Europa jd velha e anarquizada,
Aonde a humanidade se devora . . .

E  lá terminarei meu desengano,
Sem a gloria, por tantos cubiça la,
De prender, na corrida, um carcamano !

Aliviada em Poucos A/íinutca
IIna pouco* rr.íuttío* a nova receita — 

f.‘ e:’ caco — comera & circular no sai^uo, 
f.imando <<* a-:wíüs e os aüicecs da a ama 
"■u bronquite. Lm pouco tompo é possível 
dormir bou, rc-jplrundo livre c facilmente. 
Mandaco aliviu-ò, mee mo quo o mal seja 
anftgo, porque cliasoive e roiEove o moou« 
que obtcrCe as vias respiratórias, minando 
a »u» energia, arru.naado sua saúdo. ta* 
zvndo-o sem  ir- se prematuramente velho. 
Mar.tfoco teiu tido tanto êxito que so ofe- 
re.ee corr. a garantia de dar ao paciente 
ropiraçAo livre e lacil rapidamente • oon- 
pleío aiivio do sofrimento da asma em pou
co« dias. Peça Mendaco, hoje meeiuo, em 
qualquer farmácia. A nossa garantia é a 
suh i r a ler protoçâo. v.

Acaba  com  
o  cu rua.

>k:oGERENTE PA.- -w 
EM GA-'P K.

Assumiu a Gerencia do 
Ban«.‘< Pi-; ular e Agrioola 
do \ ilc do /tajal, agencia 
de (iasp ir cary Fiúza
Liin

NATAL (A. N.) — Toda aj 
imprensa loc< 1 transcreve extensa 
repcitagem que a revista noríe- 
americena «Life» publicou,

! recentemente, sobre esta capital, 
subordinada ao titulo «Natal — 
encruzilhada de todos os ca
minhos do mundo»

Entre outros, destacamos o? 
seguintes períodos:

l^s batalha de«ta
segunda guerra mundial,que 
encontrara no transporte aéreo 
seu principal propulsor, fizeram 
de Natal um dos pontos mais 
estratégicos do globo.
È a via natural que leva á África 
á Sicilia, ao Oriente Proximo 
ao Oriente Médico, á Pércia 
Ruásia e á Índia, todos os dias 
os aparelhos de transportes 
gigantescos aviões que con
duzem á distribuição de todos 
os fronts inimigos, pousam alí 
onde sao reabastecidos e ondé 
as tripulações se refazem do 
cançaço da viagem, dando um 
grande salto sobre o Atlântico

. ,at0 coniUm ver-se nessa rota, de ida e volta, os homens 
que conduzem esie conflito 
almirantes e chefes de Estado

-lhos des
de pequenos, 
para  que oa 
seus dentes 
cresçam lindos 
• sãos, e cu ando 
trrandea lho 
aip-adecerão. 
L im pa, ra- 
freseu a dá 
esplendor.
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