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A QUEDA DO TÔNICO
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x- - O grande iraquinas Tônico estreou no outro a.-E assim ás carreiras lembrou se ae tomar de as-

uma bella roupa á marinheira, e apezar das rigorosas re- salto a «trazeira» de um oonde. Mas, junto ao tnlbo es-
commendacôes da mama, praticou uma serie enorme de tava um vendedor de ovos, com a sua cesta, a espera que
desatinos por todos os lugares onde passou. passasse um bonde de bagagem...
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3e em que ia o To
¦*'*- Í4-—T- oresuitado jã o vêem os nc_
Foi uma fritadà*em regra com grave prejuízo do lonico,
que. ficou sem roupa e com as costellas cruelmente amas-

* « K^rM í»3rn í
3. —e precisamente quanc

nico passava perto da cesta, o conduetor que era pouco
amigo de garotadas, ameaçou o nosso travesso, que cahiu

desamparadamente sobre os ovos 
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lPubhoaçàod'OlíALHO TIRAGEM: 27.000 EXEMPLARES snmero nnlso SOO réh

sadas, porque a mama ainda teve que pagar bem caro o

prejuízo do vendedor... 
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i) Seu Manduca vae sahir O Bento, filho da Bem- a) Na rua> 5^ Manduca encontra-se com D. Quiteria evinda cosinheira, lembrou-se de deitar colla na cartola de sua fi]^ yae cumprimental-as..
seu Manduca.
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3 Mas, ao tirar a cartola, que horror! traz, agarrada
a ella a sua bella cabelleira! Seu Manduca usava cabellos 4 Furioso, foge das gargalhadas de D. Quiteria.
postiços!

6) e despedindo de casa o Bento e mais a Bemvinda.
5) e entra em casa dando uma terrível sova no Bento, Lá foram os dous : ella de trouxa e o moleque de cabeça

amarrada por causa da sova.
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EXPEDIENTE
Toda a correspondência, pedidos de assignatura, etc,

devem ser dirigidos ao escriptorio e redacçio d'0 Malho,
rua do Ouvidor n. 132, Rio de Janeiro.

A empreza d'0 Malho publicará todas as quartas-
feiras O 1'ico-Tico, jornal [Ilustrado para crianças, no
qual collaboram escriptores c desenhistas de nomeada.

Condições da assignatura
IsTi-mon : 1 anno 118000, 0 mezes 63030.
ExTimiOR.: 1 anno 208000, G mezes 128000.

Numero avulso 20(1 réis. Numero atrazado 500 réis.
Tiragem: 27.000 exemplares.

As assignaturas começam cm qualquer mez, termi-
nando em junho ou dezembro de cada anno.

.As flores sizues
A princeza Bolores, que tinha sete annos de idade,

nunca satura do castello da Torre Negra. Nào conhecia do
mundo cousa alguma, vivera sempre em um aposento es-
paçoso,muito triste e sombrio que só dava jancllas pura um
pateo vasio.

Só conhecia, até aquella idade, duas pessoas, seu pai,
que duas ou Ires vezes por anno apnarecia com a sua
bella armadura de guerra, para abraçal-a.apressadamcnte,

o partir de novo,o sua
aia.uma velha que nào
a deixava um só in-
s tanto.

De modo que a prin-
cozinha era bonita.po-
rém triste e pallida,
nao linha as cores bri-
lbaiites o a alegria das
crianças que brincam
e passeam.

Mas,ao mesmo tem-
po.como cila nada co-
nhecia dò inundo,nem
imaginava o que se-
riam os campos lá fora,
as cidades e as nes-

, | soas, não sentia a falta
SW dos passeios o acabou

por tomar ainisadc
aquelle edifício cm
que sempre vivera.

Tinha especial pre-
dilccçào por uni canto
do palco, onde brin-
cava sempre, e um

Íiouco 
de terra.deixado sobre as pedras, fizera nascer r i

iei vasinhas pequenas, mas muito verdes.
Dolores que iiimea vira uma floresta, achava aq i

lindo, parecia-lhe uma visão fantástica, maravilhosa, por
isso.nem siquer teve surpreza quando.um bello dia,viu ap-
parecer sob a folhagem miúda uma fada,

Era uma fada muito pequnina, mas os olhos da erian-
<;a distinguiram perfeitamente o seu vestido azul celeste, a
t-ua coroa de- brilhantes e o seu rosto formoso.

Bons dias,
princeza, dia •
a fada com voz
d

Bom dia,
minha senhora,

ndeii Do-
lorcs, que
crescentou
mirada, a
nhora é lao
quenál Mas
muilo mais bo-
nila do que a
minha aia.

A fada soltou
uma alegre gar-
galha.

A criança que
nuncavira nln-
guera rir. ficou estupefacta, mas como riso é contagioso,
imitou a fada, rindo-so com muito gosto. Depois
8poiou-se numa folha de Irevo e perguntou:

Sua aia era uma velha que nao a deixava um
aó instante.

-

se- V' -' . i" /'¦ <"¦

W^nk2^^S^Q> 7aaaaaaaaNlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB'a

^—v"—> y? ^ i

Dolores aó brincava em um canto do patoo.

a fada

Então,minha que minha queridinha, você vive sem-
pre aqui, nào vai admirar os rios, os bosques,os pássaros,tudo que ébello no mundo!

Nem sei o qneisso é, respondeu a princczinba,masacho este paleo muito bonito.
—Sim.náolia duvida.Mas ha lá por

fora, outras cousas deslumbrante-
porque nesta vida só ha duas feliz
cidades verdadeiras: admirar o que
é bello o ter amisade a alguém.
Você nào pódccomprehcnder o quo
eu digo, porque não ha palavras que
possam explicar essas cousas. Em
todo o caso, como quero fazel-a IV-
liz, vou dar-lhe um presente ma-
gico. E' de pouco valor, mas é tudo
quanto posso fazer.Concedo que toda
a vez que você o deseje nascerá neste
pateo, no logar em que ninguém
veja, uma florzinha azul.

—Que étima llor ? perguntou Do-
lores que nunca vira nenhuma : mas
a fada desappareceu sem responder.

A princeza,ficando sósinh.i,notou,
pela primeira vez, que o pateo era
triste. Ficou desesperada e começou
a suspirar, dizendo :

Oh ! Sra. Fada, diga-me o que
é uma flor. Nào sei o que é, mas te-
nlio tanto desejo de ver.

Immedialamentc, appareceu entre
d nas pedras,mesmo deante delia,uma
florzinha azul.

Oh! que lindo ! que lindo ! cx-
clamou Dolores, batendo palmas de
conlente.

De repente, abriu-se, com grande
rumor uma janella da tone, e.ápp i-
receu a aia que Interrompeu o eu-

^í 7£yLy^~)''*~ii+ canto daquclfo rhomento.ííriüindo:'9/^^/^4~^r' —Sra.princeza,nao estejasüján
y"^pa : _ / / i» do o vestido no chão!

Apparofp» erttr* duas [c
drns una flor azul.

Venha já para dentro!
E, como a menina nào subisse

logo,a velha desceu apressadamente
as escadas o veiu buscal-a. Mas, quando chegou ao patos
quando viu a florzinha, arregalou os olhos maravilhada
0 exclamou:

— Oh ! é uma flor, uma verdadeira flor!
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E ficou tAo commovida com aquella novidade no cas-
tello, que todo o resto do dia só falou naquillo.

*
Nos dias seguintes, nasceram muitas outras Mores e

o pateo ficou transformado num jardim lindíssimo.
A aia andava encantadacomaquilloe.pouco apouco,foi

Be tornando menos severa, mais alegre, até que um dia,
cedendo aos pedidos do Dolores, levou-a por uma porç&o
de escadas,secretas, até ao alto da torre de onde se podia
ver todo o campo em derredor, cheio de florestas, ri
prados.

A princezinha ficou deslumbrada.
No dia seguinte,appareceu,deante do castello,um gru-

po de cavalleiros armados dos pés á cabeça. Era o pnnci-
pe que ia alli perto tomar parte numa grande batalhai
continuando a guerra que. ha vinte annos, mantinha con-
tra o rei do paiz vlsinho. Estava,como sempre, preoccupa-
do.com ar sombrio. Beijou a filha sem dizer uma palavra.

Mns.de siiliilu.u seu olhar encontrou sobro a mesa um
enorme ramo de flores OZUes e, pela primeira vez.sorriu
como se acordasse de um sonho doloroso.

B, tornando-se meigo, pegou a princezinha ao collo,
fazendn-üie mil carinh

A crtança,entao,aproveitando o momento.disse assim:
Meu paisihho, por que é que o senhor nao fica

sempre ao pede mim que gosto tanto, tanto do senhor?

Elle beiiou-a de novo com lagrimas de commoçao
nus olhos, lembrando-se que tinha de partir immediata-
mente e ipie.nu dia seguinte,entraria em novos combl
poderia talvez morrer, sem ver mais ;t linda Dolores.

Meu paisinho, repetiu a criança, o senhor nao podo
ficar aqui, ao menos teve-me também.

O príncipe hesitou um pouco, depois mandou pre-
parar um cavallo para a primava, um outro para a
aia, e levou-as com o seu exercito. Assim, os primeiros
homens que o princeza viu furam Boldados, armados e va-
lentes. Mas 

"o 
príncipe, impressionado com meiguice da

filha, tomara uma resolução definitivae.em vez de atacar
orei visinho, propoz-lho paz que foi logo acceita.

Realisaram-se, por isso,
grandes festas, u príncipe.voltando ao castello, abraçou
Dolores. dizendo:

. — Filhlnha querida —
podes ficar descansada.
nunca mais te abandonarei.

E' que.graças ao puder
mágico das flores azues, o
príncipe comprehendera que
nãn ha glorias e vícl
que valhani a ventura de
mu a casa tranquilla e a feli-
Idade deseramado por seus

clhos.
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i' Ihnilin querida, aisse o prlncip.
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Era uma tarde furniesa
Clorida pelo arrebol,
11 enl rando nu horizon

iei dos astros — o sol.
Numa vivenda modesta
Tao alva como um lençol;
Muravam num quarto, juntos,Num vasto e lar;-'u paiol
Dous personagens amigos:

'in. Totó commendador,
Càu dedicado e fiel ;
E um Gato que era doutur.
Nao se deixavam, os laes;
Sempre alegres passeavam!
D . miam, brincavam juntos.
Sempre juntos conversavam!
Por falta um dia d'assumpto
r,na aposta combinaram,
A ver quem era o mais agi];
Vgjoi ui.

Para tons outeiros vizinhos
Lá furam em disparada. ..
Qual mai- COrre, qual mais voa,
Chegam ambos na avançada.

Kniâ.i. quem ganhou a aposta?»
Diz o commendador Totó

E gritam oa dous a um lempo:
Fui eu. fui eu, fui eu

Num act ord i nau chegavam,
Bufa o Gato enraivecida !'l otó por ser o mais forte,
Ronca, ladra, enfurecido!...
DoutOl ' lato então vencido,
I imo uma Betta, dispara. ..
i ¦ -. ura um tronco do ai yore'. Nau bou arara !»
Sobe no galho que encontra,
E, lá de cima repara,
Que em baixo o commendad ir1' lentes arreganharà...
E yendo-o nessa attitude,
Ficou com medo, o doutor :
Torpand i te após tranqulll >,
«n:\ indo o commendador
Dizei assim com desprezo :
N ' te dou nenhum casti|
Mais v.de um amigo \
Uuo um falaze falso amk

1 iro e iljustro re lactor
Do querido Ti
Si meu conto nao prestar.Pi dindo desculpas li'

s. Pauto, 6-6-9 iC.
Moacyr Campo».

Este conte obteve menção honrosa no concurso n 13.)
A SAÚDE DA MULHER. - Cura todas as enfermidades.



Jl arte de formar brasileiros
Cousas <in«" precisam saber* os meni-nos cjtiK- sc* (lucrem lornav liomeiisfortes-Cousas riteis <i\xo os pais <ie-

voni ensinai- aos iillios— O que oni«*niiio deve saberpara mais tarde
venoer* as difUouldad.es da vida.

A MECÂNICA E A ELECTRICIDADE
Conforme expliquei aos meus amiguinhos na semana

passada, o Brazil precisa criar industrias para aprovei-

O que mau atrasa a agricultura no Brazil é a falia de progresso de mecanis-"toí ' . desenvolver o trabalho. Ahi está um exemplo da superioridade domico sobre o trabalho manual: um preto, batendo um dia inteiro,consegue descascar apenas uma saeea de café, emquanto com uma machina desças a
centenas de saccas.

tar por uns mesmos, as Infinitas producções do nosso ter-
ritorio, em vez de vendel-os aos estrangeiros, que as pre-param e tornam a uns vender com enormes lucros.

Nós que possuímos terras bastante grandes e bastan-
i para produzirem tudo quanto 6 preciso ávida,

podemos ter as industrias mais importantes do mundo.
Para que vocês o comprehendam, basta djzer que, na

Inglaterra, na Allemanha, nos Estados Unidos,cm França,b até na Rússia, milhares de operários ganham a vida emuitos capitalistas fazem fortunascolo&saes com os produ-ctosdo Brazil. Mandam comprar aqui anossa borracha, oi o algodão, o nosso caeéo, as nossas areias oaonazitl

O Tico-Tico
as nossas madeiras e muitas outras cousas que sào pre-paradas lá em fabricas immensas, onde a borracba é ap-
plicada a vários objcctos indispensáveis, onde com o cacáolazem chocolate, com o algodão tecidos, com as areias mo-naziticas bicos de gaz incandescente, com as madeirasmobílias, navios, emfim, uma porção de cousas que vendcm depois para todos os paizes.E nós, que temos tudo aqui,nada fazemos, quando nósé que devíamos fabricar tudo isso com grande vantagemsobre os estrangeiros, porque não precisaríamos0 ircomprar cousa alguma fora do paiz.' E quem o fizesse,além de conquistar fortuna, seria um verdadeiro patriota,

porque daria trabalho a gente quevive no Brazil e com isso engra-
deceria o próprio paiz, porque~on«de ha trabalho ha prosperidade,ha grandeza, ha felicidade.

Para isso, para realisar esses
sonhos do todos os brazileiros
intelligentes, os meus amiguinhos
fiquem sabendo que duas sciencias
sào indispensáveis—a mecânica e
a electricidade.

A mecânica é a adenda das
machinas; a electricidade ó a gran-de força moderna, é um poder ex-
traordinario com o qual se con-
seguem prodígios sem conta. Já
vocôs conhecem o valor da oleclri-
cidade, movendo os bonds, e fa-
zendo funecionar os telephones, o
telegrapho, illuminando a cidade,
melhor c mais barato do que o
gaz.

Mas nao é só isso, a electri»
cidade applica-se a tudo e em tude
traz vantagens melhores, faz ga<nhar tempo, perfeição a sagu-
rança.

Mecânica e electriddade sat,
as duas cousas que podem crear
nesle paiz uma industria riquis-uma industria
sima para bem do Brazil e dos lira-
zileiros.

Tio JosSÉ
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Em tudo se vê n superioridade da industria mecânica sobre. /'//(///•¦¦ do canna um mez inteiro não
lazer tanto como uma machina em duas hora

O QUE OS MENINOS NAO DEVEM FAZER
JOGAR

V
Voltamos ainda a falar no jogo do bicho, porque de to

dos é o peior.
Peior porque ó o que mais engana, porque é o que

parece mais innocente, porque é o que mais prejudica,
não só a bolsa como até o juízo.

Já provamos que quem joga no Incho fica sempre de
peior partido, porquê um àòsbichos

escolhidos tem vinte" o quatro con-
tia si e, portanto, a favor dos
chamados banqueiros. Islo nàn ad-mittc duvida: e muito mais na-
tural que o bicho Borteiado esteja
entre os Zi que ficam com o ban-
queira do que venha ser aquelle
que o jogador escolheu. Podereisdizer que se pôde jogar em muitosbichos e augmentar assim ababilidado de acertar.

fcf exacto ; mas nesse caso,mesnwque a sorte favoreça o io-
gador, o lucro do jogo é muito me-nor e é mais depressa comido peloprejuízo dos outros dias, prejuízoque é tão certo como a cousa maiscerta que possa existir nestemundo.

Ha por ahi muita gente que já
ganhou muito dinheiro no bicho e
que hoje anda quasi a pedir esmo-
Ia. Por que? Porque o jogo o deu.o
jogo o tirou... e mais alguma
cousa.

Tirou também, ou o dinl
queo indivíduo tinha econoi

o trabalho reilo á
consegue
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do e reservava para qualquer necessidade extraor-
dinaria, ou o dinheiro destinado ao pagamento das suas
despesas, despesas que elle deixou de fazer, perdendo
assim o credito c confiança — do açougueiro, do na-
• loiro, do quitandeiro, do homem do armazém,do senho-
lio da casa, dc todos, emlim,que li ca rum prejudicados pelo
vicio do jogador.

A esse respeito, contaremos no próximo numero um
caso interessante, para terminar este capitulo de jogo, que
já vai muito comprido.

<§»s Hcoes (Tc ^Jáuô
— Abi VOCéS gostam mais de ouvir historias sobre os

inventores? Bem, muito bem ! Ba também não desgosto.
porque em quasi todas as grandes Invenções ha sempre
um exemplo de estudo, de trabalho, de forca de vontade,
o é desses exemplos quo vocês precisam. Sabem por que?
Porquo os vejo sempre a queixar-se quando sons pais o
mus professores lhes dão mais alguma cousa quo azer,
eeja em serviço de casa, seja em estudos. E as queixas<;ue vocês fazem são mais ou menos assim: Quall
eu não agüento islo!—Chi!,.. Nossa senhora! Si fulano.
Sicrano e Beltrano sabem que o professor quer que eu
faça bonita figura no tini do anno dão-me uma vaia, que
CU nunca mais sou gente...

Quer islo dizer, meninos, que vocês desanimam e
mostram não poder supportar rontrariod.ides. Ora, islo é
a pcior cousa que um homem podo br. Que certa dos
inventores si elles desanimassem ei trabalho ou se se
amedrontassem com as vaias-.' Coitadinhos deites : nunca
inventariam cousa nenhuma.

Olhem o que suecedeu oo inventor do tear aperfeiçoa-
do... Vocês sabem que o tear ó uma machinu de lecer
lios de algodão, Unho OU seda. Todas as fabricas de
tecidos têm dessas ínachiiias ás centenas e algumas che-
gam a ter mais de mil. Antigamente <»s tecidos, estes
pannOS de que são feitas os nossas roupas, as nossas
toalhas, os nossos lençoos, os vestidos, desde a chita
até á seda, das vossas mamais, todas as fazendas,
emlim, que vocês conhecem; antigamente — dizia eu —
tudo isso era feito á mão, com agulhas de páo ou de
aço, que passavam os tios. para Ia e para Cá, para lã.
caraça, como ainda se pôde verem alguns logarejos da
Europa.

Era um trablháo enorme, como vocês podem fazer
IdéU, sabendo que um SÓ tear fazo trabalho de cem hou li-lis.
Foi uni certo francez, Jacquard, que, vendo o modelo de
uma invenção de um Sr. Vaucansen, também francez,
teve a Idéa de fazer o seu tear aperfeiçoado. Mostrou a sua
idéa :u> grande Napole&o, que mandou Immcdtataraente
fazer alguns teares pelos melhores operários oos deu de
presente ao inventor. Com »-lles voltou Jacquard para sua
terra que era a cidade de Lyao. Foi recebido como um ini-
migo. < )s operários pensaram que o novo tear Ia tirar-lhes
o pão. Reuniram-se com grande barulho e i esolvcram inu-
lilisar as machinas de Jacquard. Foi preciso a força armada
inetter-se nò meio. Ainda assim. OS operários li/eram um
judas com a cara do inventor.para terem 0 goslinho de en-
forcarem.,, em imagem. Uma junta do peritos, embora

ihecesse a utilidade desses teares, consentiu ouo
um delies fosse tomado edespedaçado para BaUsfaç&odos
operários. Apezar disto houve muitas desordens e numa
deilas agarraram Jacquard arrastaram-o ao longo do cães
para afogal-o no rio. A muito custo, o pobre homem foi
retirado das mãos dos algozes. Lus Inglozes quo souberam
disso, foram visitar o inventor, viramos teares e quizei am
carregar 0 homem para Inglaterra. Mas Jacquard era pa-
triota e nao foi, apezar dos seus patrícios o maltratarem.
Aò fim de pouco tempo a verdade cantou victorta, como
sempre. i»s teares foram empregados no fabrico de todos
os tecidos, com grande resultado. Eram tao perfeitos que
todo mundo os preferia. (> resultado foi que em vez de dl-
niiiiuiro trabalho augmentou, sendo ate preciso viiem
operários de fôral <> Inventor, então, deixou de passarvida miserável e no dia em que fazia annos, os mesmos
operários qll(; ,, haviam arrastado para 0 afogar, quizeram
carregal-o em triumpho pelo mesmo caminho para fes-
tejaro seu natalicio! Tempos depois, em 1820 Jacquard
recebeu <lo govenwacoiwecoraçaoda Legião de n \ra,o
depois que morreu, em 1834, a câmara municipalde iyão
mandou levantar-lhe unia estatua.

Como estudou, como trabalhou, quanto Boffreu <'sse
modesto, mas grande homem paia fazer e aperfeiçoar a
sua inacbina de tecer fios, «> seu tear, esse apparelho »iu<;
hoje existe aos milhões em todo o mundo, fazendo todos
os pannos, quer para cobrir a nudez aos pobres, quer para

dar o luxo dos ricos?! -Vovô.

UM BANHO CONTRA A LE I
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O commendador Pantaleao Pires Pereira do Pratoti
Painplona, apezar do nome comprido, era uni boinein de
vista muito curta.

Tao myope que, chegando A beirado um no e vendo
umleltreiró em lyp s garrafaes nfto pôde lèl-o.

Co.r.o, ,, ji-in e.o teimoso, resolveu trepar no poste,
afim ile satisfazer a sua curiosidade, lendo o que estava
escripto.

O leltreiro dizia : - - /-." prohibido tomar-St banho r:</i/>.
Mas os pp do Sr. 1'aiilabáo 1'ires Pereira .le PratOS 1'am-
plona pesavam tanto que... o poste partiu-se o o pobre
Pantale&o nfto pôde cumprir <> aviso ¦ tomou um banho de
Iruz.Felizmente, a própria gordura ajudou-o a boiar.e elle,
depois de rofleclir que havia sido muito iinptudeide, pé l«
salvar-se.



OS GATUNOS, O BURRO E O CACHORRO

1) Eram uma vez dous gatunos. O primeiro tinha um cachorro e o segundo tinha um burro. Todos quatro
eram muito intelligentes, mas estavam morrendo de fome, porque naquelles últimos dias nâo tinham conseguido
roubar cousa alguma.

2) Andavam elles pelas mattas da Tijuca, quando de 3) Eram dous inglezes que estavam alli perto fazendo
repente o cachorro deu signal de que havia novidade, um pic-nic com uma porção de petiscos e garrafas de

bom vinho.

• 4* Immediat.amente os dous gatunos tiveram uma idéa 5) O segundo deitou-se em cima do burro, de trazsingular. O primeiro pôz o cachorro nas costas e vestiu para diante, e vestiu também o paletot.c paletot por cima.

cara
•6) Quando os inglezes viram apparecer aquellas duas figuras tào esquisitas, que pareciam -um homem
a de aachorro e um burro com duas cabeças —ficaram com tanto mede eme nm tiveram roraeem de se nca

mi.E os gajnnos levaram todas as bellas comesainase bebidas do ptenic.

com
mexer.
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1) Dous amigos, tendo terminado o»seus estudos sahiram pelo mundo afim de
procurar fortuna. Mas perderara-se e che-
garam a um logar em que havia varias es-t.adas.

2) Nao sabiam por qual seguir; nisso ap-
pareceu um mágico que lhes disse.—Rapazes naotenham medo : qualquer destes caminhos leva umhomem á felicidade.

3) E o mágico desappareceu. Os dous ami-
gos despediram-se e tomaram cada um por umcaminho.

13) Do outro lado da porta estava de senti-
nella um monstro horrível, um dragão que
deitava fogo pelas narinas.

14) A* vista d'isso Gastão declarou que ia
procurar outro caminho melhor. E foi-se em-
bora.

15) Teve que passar pelos mesmos caminhos
pc* onde viera. Lutar de novo com os diabi-
nhos.

4) Jul.o, o mais moço dos dois caminhava muitosocegado quando ouviu que o chamavam. Era o seucompanheiro, de nome Gastão.
5) Sabes—disse Gastão—aborreci-me 6)sosinho e pensei que é melhor irmos Gasta

jttutos. E seguiram. volta
tm.nho quando havia impecilhosva por cima delles. Júlio dava uma-guia passar sem se cansar.

- ¦ —J^—> ui 1  ^-7 wS? T^<\

16) Por fim chegou outra vez á encruzilha-
de de todas as estradas e seguiu por outra
que lhe pareceu mais calma.

17) Entretanto, mal tinha dado alguns pas-
passos, encontrou novas difficuldades e outros
demônios.

18) Voltou outra vez á encruzilhada e esco-
lheu nova estrada. Seguiu por ella...

..*- 71 Dc_.re1P.enU appareceram na estrada uma por-
ellt-s 

blchlnho» muito feios, avançando para
8; Juiit

chegavam
cou suandi

>u-se-em afugentar os que lheo. Gastão perseguia-os « fl-
9) Depois encontraram uma enor-me montanha que fechava o caminho.-Vamosvoltar? propoz Gastáo.-Nàocusta nada ir aU lá, disse Julia.

19) Mas pouco adiante encontrou outra
montanha, fechando o caminho...

20) Procurou outro caminho e assim tan-
tas vezes, que ficou velho e sem forças
para andar mais.

Entretanto Júlio que diante da
porta azul, fez um arco e flexas e com es-
sas armas matou o dragão pelo buraquinho
que encontrara.

10) K foram. Havia na montanha uma grando
poitacom fechos de ouro. Gastão quiz logo arrom-liar ¦ porta

11 kfai 1. conseguiu cançar-se ainda-UM;e Jul.o procurando com paciência con-ou encontrar um buraquinho na porta
12) Mas apenas espiaram por essa aber-lüra recuaram horrorisados...

(Continua na pagina seguinte)
3a) Apenas o monstro morreu, a porta abriu"e Por encanto e appareceu a fada da fortuna,

-u«lhe deu immensas riquezas.

23) Ahi o mágico reappareceu a Gastão dizendo-lhe:-«Vê como teu amigo é feliz Tu'nãoo foste porque não soubeste ter pertinácia na-cienca e coragem.» ' v

24) E Gastão ficou sentado na encruzilha-
da, ensinando aos moços, que os diabinhos,
rochedos e montanhas, são como as drfficul-
dades da vida: é preciso vencer com calma
e trabalho paciente, sem desanimar punc<a.



HISTORIA AEABI

2 Ali-Bibi ficando sujo e ainda por cima o
1 Uma vez um velho muito riccTchamado Ali-Bibi estava no fe *°ÍZ°l 

íiíS 
fUrÍ°S° 

?Zend° qUC k
alto de uma torre quando aconteceu-lhe escorregar e cahir em £„ 0 <££,e ^ 

m°rerra
cima de uma cesta de ovos que estava nas costas de um burro. " '

3 -Mas eu pago-lhe o burro, disse Ali-Bibi,
offerecendo-lhe uma porçAo de dinheiro.

Mas o vendedor era um malvado que fazia
gosto em ver ir preso o velho Ali-Bibi.

'*7lmÈ^ÊÊ$k
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4 Acceitou o dinheiro e apezar d'isso chamou a policiaafim de levar para a cadeia Ali-Bibi.

5 No dia seguinte foram os dois á presença do Sultão e ahi o
vendedor insistiu em pedir que o velho fosse castigado pela
morte do burro.

O Sultão percebendo a maldade resolveu castigal-o e disse:
— Pois, muito bem. Este velho matou o teu burro cahindo

em cima d'elle do alto de uma torre. Podes tirar do caso uma
bella vingança. Pôe o velho no logar em que o burro estava.
Sobe á torre e deixa-te cahir também em cima d'elle.

6 O maldoso vendedor quandoouvio essa singular sentença, com-
prehendeu que o Sultão nao gostava
dever crueldades e sahiu correndo a
sete pés, com medo de um castigo
maior.
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A ESPERTEZA DE MARIANO
" ¦ i¦ ... i ,
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Mariano era muito guloso. Cm dia sua mãi trouxeum doce muito bonito o pôl-O em cima da mesa.
Mariano pediu logo umpeduço.massua mài disse-lh..:— Não! liste doce ó para amanha, que ó dia de teus

unncs. Si', amanhã podoraw comel-o.

r~2___"_^~l

)JULH-|

E foi-se embora. Mariano olhou para a folhinha e
yionsou: — li' verdade. Hoje é o dia i, amanhã ó quo eu
faço annos1

CTcJlliM||i.|.Mlinil!I!____r--I& \

Mas, do repente, teve uma Idéa. Voltou-se da cadeira
arrancou o papel da folhüi1** e...

&Ml_in?En^^

foi logo devorando o doce, dizendo:— Prompto! A folhinha já marca o dia 5, posso comer
Indo. Mas a gul.dice fez lhe mal. Comeu o doce e depois
passou o dia dc seu annivcrsario doente, tomando re-
médios.

Gaiola d'0 TICO-TICO
Cecília Braga —Recebemos. Si ainda não foram,

serão publicados brevemente.
Olavo Lomba—O menino não imagina O que vai

aqui de perguntas, é um mundo '. Mas assim mesmo deixe
estar que ha t!e chegar a sua vez.

Tenha paciência. ,
José Malafaia Júnior — Fizemos justiça, o trabalho

merecia. Quanto ao conto e ao desenho, vamoj procurare, logo quo .ejam encontrados, publicaremos.Raul Fonseca— Ahi vão os seus interessantes versos:

AO TICO-TICO

Faltava enlre os jornaes um jornalzinho
Destinado ao recreio das crianças,
li eis quo surge alegre e prazcnleiró
O rico-Tico tão cheio de esperanças.
Que melhor acharia a meninada.
Que mais rico e mais bello jornalzinho?
0 Tico-Tico ouvindo o nosso brado,
Apresentou-se e mais o seu Chiquinho.

Frederico da silva Regadas — Retratos de adultos só
se publicam n'0 Malho, mandando photographia.

Mozart Augusto Soares —Muito agradecidos.
Cia risse deSá Faria —Recebemos sua carta e temos a

dizer-lhe que a nossa resposta em nada lhe desabonava.
Apenas dissemos que nao publicamos trabalhos extrahidos.

Jordão Ferreira da Silva — Tudo está muito bem, agora
o que é preciso é que o nosso amiguinho não seja hão tra-
quina quanto elle, para que não esteja sujeito ás mesmas
penas:

Maria Barbosa, Zenon, Remy Rodrigues e Luiz Al-
buquerquc—Hecebemos os seus desenhos, depois de
examinados, si estiverem em condições, serão publicados.

Rubens Higgino, Jandyra de Castro, Nelson Gui-
marães, Gchilda Andrade, Attila Siqueira de Menezes
Octavio Dias Gomes, Carolina de Azeredo Coutinho, [sau-
ra de Azevedo Coutinho, Ilenriqtieta Fish de Miranda
Walinda Barroso, Daria da Gloria Mourao, Maria Villela'

Paulo Baptista, Claudionor Soares Tavares. Célia do
Assis Corrêa, Dulce Pillar Drummond, Paulo Urbano de
Almeida, Jose Augusto de Almeida, Maria Clotilde dode Almeida, Lecticia Cargueira, Moacyr Cerqueira Luci
lia Albuquerque,Luciano Cláudio de Queiroz Vibu.iuerqne,
Luiz Augusto de G. Albuquerque, Fernando Borges Filho
Laia Pereira Bueno, Joãosinho Cama, Claudionor Bem-
vindo e Appiacaz Pimenteira Lins—Cá estão os seu.
problemas, vamos lcl-os o os que estiverem bons, terá<
publicidade.

Raymundo Furtado, Claudionor Soares, Hercilia de
S. Barbosa. Maria Cravenstein I: : ges, Julia Blandy.-*)*
seus versos yaõ ser lidos e, os que estiverem em condições,
serão oublicados.
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Uma commíssão—Iremos publicando conforme os

nossi.s leuoresinhós nos forem remettendo.
Virgílio Munia La diz o velho rifao:—«Quem tudo

quer, nada tem», no emtanto, iremos fazendo o que for po»eivei.
VitocaLeao— Eis os seus rimados varsinhos:

AO .TICO-TICO»

Eslava o Vito contente,
Alegre qual passarinho,
Pergunta a mai ao valente:
¦Por que 6 isso, meu Vitinho ':•

—Mamãisiiiha, faliam horas
Para teu querido Qlhinho
Receber muitas noticias
Do seu amigo Chiquinho.

Mozarl Augusto Soares—O engano foi razoável. Mas
perdoa-nos.

i llavo Lomba — o menino esi^i enganado. Temos até
muito prazer «mu publicar os seus trabalhos, ,. eme ainda
não chegou a sua \ ez.

Mana A. de Sá, Isabel de ífouza Pereira. Frederico
Cavalcanti e Dulce Pillar Drumtnond. —Recebemos os seus
versos, vamos lel-os e o, que estiverem em condii

o publicados.
Mafalda Caldeira de Uvarenga — O seu conto vai ser

lido e. si estiver eln condições, publicaremos.
Carlos da Cunha Barbosa- <>s seus versos estão bons.

Serão publicados no próximo numero.
Malafaia Junior, Cordeliã Figueira, Antonietta

A. Sanios, Luiz Cardoso de i iliveira Junior, Jandyra Pas-
, Carlos da Cunha Barbosa, Dulce Pillar Drummond,

Renato Paes Lema, Renato Leme, < llavo Itapuran Bentas,
Antônio Gontiio de Carvalho, Pedro X tmith, José Luiz Can-
diota, Armandinho Búrlamaqui, liossini Burlamaqui, Ap-
piacapaz Pimenteira Lins, Renato Leitario Villela, Luiz
Uai'.) Muniz Freire. Aureliaiio Carneiro Junior, Blodie
Jaymot, Isabel Jaymot, Anatilde da Cesta Pacca, Álvaro
Fcrnandéz Vidal, Toty de Mesquita Sampaio. Oswaldo
Arinos, Carmen Lorena Boisson, Iracema Campos, Geiio
ile Azambuja Brandão. -Recebemos os seus problemas,vão ser lidos e publicados aquelles que estiverem bons.

Luiz Cardoso de Oliveira Junior, Francisco Jatahy,
Anl nio Teixeira c Costa Junior, Antônio Augusto
11uti Ferreira da Silva o Alzira ii. Almeida. 

' 
< »3 desenhos

quo nos remetteram vào ser examinados e, aquelles que
estiverem bons, terão pubücidade.

A CALMA DE TJIVE SÁBIO

Um sahio allcmao, o Dr. Kindgarten que tem feito
varias viagens de estudos pelo interior da África, foi uma
vez aprisionado por uma uibu de selvagens muito fero/,
que o amarraram a uma arvore, dispostos a matal-o.' . felizmente o sahio, vendo-se naquella situação

borrive! Io o
uma ide.
liial.

Tirou do
bolse um . ...
chimbo, pol-
0na bocca e.
pegando um
pequeno vi-
aro de au-
gmento, ool-
lOCOU-O so-
bre o ca-
chimbo, ten-

que eslavava

— —^_ mj

do o cuidado de voltai-o bem para o sol,
então fortíssimo.

i ira,comoé sabido.os vidres de augmento concentram
'l. fazendo acender qualquer cousa inflamaria-

vcl. Foi o que aconteceu. 0 fumo pegou fogo e o sahio
começou a fumar. < >sselvagens Qcararo muito espantados
olhando para aqnillo, sem comprehender como e q.
prisioneiro acendera o cachimbo sem fogo.

Mas o sábio, para acabar de assombral-os, atirou no
chão um pouco de pólvora que tirou de um cartucho de
espingarda que linha no bolso e, dirigindo o reflexo da

para a pólvora, fel-a explodir subitamente.
tis selvagens, espavoridos, sabiram a correr e como a

noticia daquelle prod) ipalhoa to«ro, nunca mais
nenhum dolles perseguiu o sábio.

OS NOSSOS CONCURSOS
RESULTADO DO CONCURSO 5i

Foi um dos nossos concursos que deram que fazer I
meninada dos Estados.

A petizada esforçou-se com denodo para alcançar a
victoria, mas a sorte é muito varia o alguns dos nossos
leitoresinhos não conseguiram ver completamente reali-
sado os seus dobrados senhos.

A cousa. no entretanto, não era lá das mais complica-
das. .\s duas palavras que os nossos amiguinhos deviam
ter formado cornos cmcoentae três palitos de «pie se , onv
punha o nosso problema,deviam ser :

INSTRUCÇÃO PRIMARIA
que ó a solução verdadeiramente exacta. E agora cal"-
nos penguntar-lhes : é eu não ó aquillo de quo o n
amado Brazil precisa para Ber uma nação feliz ?

Alguns dos nossos camaradinhas conseguir&o acertar,
enviando-nos a solução certa, dentro estes fizemos a sorte
distinguir os dous seguintes felizardos :

SÉRGIO DE BRITO BASTOS
de Ki annos de idade, moradora á rua Aurora n. 150, S.
Paulo e a menina :

MARIA JOSÉ' FREITAS DE S.V
de 11 annos de Idade e residente em Bom Jardim, Estado
do Rio de Janeiro.

Podem ambas mandar buscar.por pessoa competi
mente abonada, os premi is que são de aoj cada um.
RECEBEMOS SOLUÇÕES HERTAS 1 • \ I: \ E8TE CONCURSO DO

MENINOS :
Renato Lago, Waldemar Menna Barreto, Ed.

Santos, Dagmar Bretes Lepage, Osmar Bretes Lepage.
ENVIARAM-NOS SOLUÇÕES QUA8I (ai;r,\s;

Luzia Brederodedos Reis Lisboa. Miguel Mario de s.
Lopes. Maria Daria de Aniorim. Alonso Fernandes de
Oliveira, Carlos Sidou, Abelardo Duarte, Judith Pedi
Serpa, Henrique Gregorio* Junior, Alice Campos de Mi
Déa Nogueira, Vera da Cesta Ferreira, Sylvio A. M. G
maràes, Ambrosina Martins da Cruz. Ludovina liap
Eudides de Carvalho Coelho, Alice Mello, Catharina Al-
fena Leal, Josi Rosa, Paulo I;. Baptista, J o Carlos d,-
Almeida, Coiiçalo T. Ileoriipie, Leonídia Molla. Aristides
de Albuquerque Neves, Laura Guimarães Granja', Dulce
de Azevedo Sodré, Appiacaz Pünenteira Lins, Paulo Los-
thenia do Andrade, Renato Eloy de Andrade. Lubdnba
1'ulchena. < Iswaldo v. Boscoli, Amaz ir V. Boacoli, Nico-
medes Teixeira Gomes, Armando Sampaii Tavares. Zul-
mira I.. Mon ira da silva. Nestor de .\~sjs Ribeiro, Ca
Vidigal, Joaquim Delfino li. da Luz. Roberto da silva
Santos. Fernando liamos, Maria de Lourdes 1>, i
Fortuna, Alberto Pereira do Rio. MariaAlsorina dos liei-,
America Mendonça, BnneUnda Motta, orlando de Sam-
paio Vianna, Jayme Moreira e Souza, Affonso Gonç oves
Coutinho, José Maria \'az Lobo, Thryné Rolemberg Al-
meida, Olga Duarte, Quitberia Quartérone, Bébó Souza,
Jocelyn liamos, Anna Stockler do Araújo. Áurea Alves de
Araújo. Alipio Mello, Thereza Soares Dutra, i ilino dos
Heis Campos, Alberto Brandão de Segadas, Marietta
Cruz. Gabriel Sainl Martin, Angelina Marlinelli, Vera
Guimarães, Olga Guimarães, Atanualpa Guimarães, i
lizarda dos santos. Arlindo Pimentel Pereira, Izaura For-o Coelho,João Nepomuceno P. da silva, Eugênio For-

i oelho, Aiayde Bittencourt, Zezé Diamantino Lopi
1; a de Lima Rocha, Aureliano Carneiro Junior, Beatriz
Seraphina, MariaVelIoso, Mario Irará Vianna, *iurora d >^
Santos Leite, João Borges Baccarat, Aurora Copes de
Mendonça, Raul Cabral de Leonida, José Ferreira daCosia. CorinaS.deSouza, Júlio Coelho, Gerson de Ma-eedoSoares.Amnhal Marques Madeira. Helena Monat
João Baptista Gomes, Pedro Alves Campos. Lalra Can-tanhede (.arles da Cunha. E. Modesto Monlein, ,le Mello.I:' Leme.l Ia Pereira Bueno, Hermoaa Fon-seca, Cezar Cratanhede, Horacio Canlanhode, Donaria,Irajano Heis Manuel Mendes Franco, Gastfto Martins
Corrêa, Luiz Telles, Serapiao Mariante Guimarães, Nor-bertinado Souza, Guiomar da Fonseca, Maria d.. Gloriah. Coelho, Mordo de Castro Jardim, Almerio Diniz. <
toa Romero da Silva Pereira, Francisco sinke Ferreira,
Raul Amonui Antony, Antonietta Magalhães, Olga Ma-
chado, Bernardino de Almeida, Maria de Lourdes Costa,
Mano de Lourdes Ramos, Cícero de Moura Neiva, A'. Gartner, Maria Villela, Odette Diai ien.es, Oswaldo
D. Gomes, Octacilio Dias Comes
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A SAÚDE DA MULHER DEPOSITO GERAL
Drogaria Pacheco

H^edto heróico para a cura radicai das moléstias das senhoras DM. nno ,»¦„„,„no coem todas as suas phases. RUA DOS ANDRADAS 59

SOLUÇÃO DO CONCURSO N. 57
A criançada, inlelligente e curiosa, soube perfeitamente compihonder as nossas palavras emu resolver facilmente o nosso interessante problema n. 57, cuja solução exacta é a seguinte:

, sem difficuldade.
—*•*"> 
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Mmlas foram as soluções certas que nos enviaram o<--,n que notaram-se a habilidade e o esforço dos seus exe-cutoi es.
M -. infelizmente, dous somente destes meninos de-veriam ser premiados e, uma vez feito o sorteio, trium-

pharam gloriosos os numes dos seguintes vencedores;
LUIZ ANTÔNIO DE S. FERREIRA

de 12 annos de idade, morador á rua Darão do Triumphoii. 86, Recife, Pernambuco, que pode mandar buscar, porsoa compclentemente abonado, o primeiro, que ò de
I5JJ, 0

CARLOS PINTO CARDOSO
do 10 annos, icsidonlo ã rua Miguel de Frias n. 37. quepôde vir receber o Begundo premiu, que ó lambem
do 15J

i EBEMOS SOLUÇÕES CERTAS PARA ESTB CONCURSO, DOS
MENINOS :

Henriqueta Fish de Miranda. Floriãno Ramalho,
ArcUnio Pereira, Floriãno Chaves Almeida, Olyrapio Pe-reira. Mafalda Costa, Gilberto Messeder, Pedro Saint
Martin, Nestor de A-sis Ribeiro, Beatriz Cavalcanti
Bulcao, Juquinha de Santa Maria. Marocas Queiroz, Áurea
Queiroz, < Iscar Gomes da silva. Marielta Jacques, Rozil t
Lopes Fernandes, Lucilia Galv&o, Adalberto Leones Quei-roz, Flavia Dias, José André Bastos, José Pires Alves
Sobrinho, Odette Brito, Jorge Tibiriçá Filho, Alfredo Car-
neirq Santiago, Elsa Eisenlohr, Américo Vieira de A.
Coutinho, Tobias Cândido Rios Júnior, Anayde Coutinho
de Oliveira, Romulus Fabrizzi, Anna Thereza de Aragào,
Dario Pupo Nogueira, Djanira da Gloria Cruz. Punio

ira de Rezende, Ruth Manadas, AmaJia Heis, João\ icente Saj 5o C ti-doso, Álvaro Martins da silva. José Au-
gusto Portocarrero, Jo&o Aguiar, Plinio Martins, José

o de Brito, Joào Fonseca, Onofre Manuel de li
tiarlha Moreira dAscença i, Maria de Lourdes Sanl
Ary Carvalho, Alfredo de Freitas Mello.Aurelian i Casemi-
iu.iuiiinr. Odette Cadlda de Andrade, a. I.., Emérita,

Plinio Silva Ayrosa, Prisseille Malta, Evangelina r-ires
Zadra, Manuel Mendes Franco, Isabel Muniz de Aragào,
Odetle de Godoy Toledo, Cecília Branco das Dores, Wal-
demar Sanches de Brito, José de Assis Ribeiro, Arthur
Carr Ribeiro, Leonor dos Santos Araújo, Oswaldo Sant'
Anna, Zelia dos Santos Araújo, Manuel Caldeira de Al-
varenga, Wladimiro de Carvalho. Octavio Theòphilo de
Araújo Ribeiro, Nelson Delduque, Luiz Carlos V. Gomes,
Isabel Proença, Carmen Lorena Dora Boisson
Rocha, Oscar Pinheiro da Trindade, Eduardo Bocil,
Moema de Carvalho, Heloísa de Azevedo, Maria. Ribeiro,
Ary Koerner Prado da Conceição,Mariquinhas de Aze\
Lotharilda de Figueiro, Joào Ferreira da Costa, Carne ,
Regina, Mario Martin, Ada Perdigão, I.ilico Prado, Nau-
Goulart, José Maria Goulart, A. Wanderley, Abrahã i
Bouças Fernandes, Luiz Gomes Pinheiro, Nêné Ri]Maria Magdalena, Cezar Duarte Júnior, Walkyria FiLopes. J, ronymo, Nelson Guimarães, Lulusil S \.r-mando Paulino Npühern, Nicolina Kráraer, AfforisoKrá-íner, Joào Diuiz Drummond, Maria José Banho Fon
Eunice M. Machado de Araújo, Macw CamposCampos, Octavio Galvão, Admar Delgado Costa, EÍpAmadeu Vannière, Plinio do i Hiveira Adams. FrariCossenza, Nau- Mana Alves, Theodorico Saraiva VazAnseliiio Saraiva \az Júnior, Alma Maia Nair da Virecidá Junqueira. Didace Marcondes, Lauro Guimarães

RESULTADO DO CONCURSO N. Gi
l i- ahi as tres palavras dequo se compunha a ique os nossos meninos deviam encontrar,para soluçanosso problema:

CONGRESSO PAN-AMERICANO
Perguntamos agora aos nossos camaradinhi -:
I. ou nào é a phrase de mais actualidado entre nó- •'
o problema era facilimo e tanto assim que. con*de esperar, gi-ande foi d numero de soluções que para elle

recebemos e quasi todas certas



O Tico-TiICO

Feito o sorteio, porém, coube a palma da victoria aos
dous seguintes pei i/es :

MAUtiO APHEKIUL DE CARVALHO
de 11 annos de idade, morador á rua Ixiopoldo a. 32, An-
daraliyGrnr.de, que pôde vir buscar ô"l* premio, que ó
cie 15$000, c

SYLVIA COSTA
do 10annos de Idade, residente á rua Senhor de Matlosi-
nhos n. 42, nuo pôde lambem vir receber ò 2o premio,
quo ú do lOgOOÜ.

CONCURSO N. Cl
ENVIARAM-NOS SOLUÇÕES CERTAS TARA ESTE CONCURSO

OS SEGUINTES MENINOS :
Odnrlo Rraz da Cunha, Arlindo Pimentel Pereira,

1 h)Ali.'. Rolemberg de Almeida, Octavio R. Conçalves,
Q. S.. Maria Ferraz, Alice Mello, Ary Kerncr Prado da
Conceição, Nydia dos Santos, Carolina de Azeredo Couti-
nho, Pomylio Linhares Moreno, El Rei Simão 40, Arttiro
Portas. Agenor do Araújo, Olga Atahualpa Ouimurães,
Quiterla Quartarone, Alua Paranhos, Areenla Thereza
de Jesus, Myrlhes I> ilores, Radamés Tupy Arantes,
Luiz Tupy Ara.iles, Octavio de Sá Earp, Haydéa Ix>-
pi:. Abumiradè Oliveira, Ra.unho do Mattos,' Marietta
Magalhães, Gast&oMartins Corroa, Mariasinha C. Santos,

ulhermo A. Coelho da Silva, Carmen Ferreira, Maria
Rinorab Nunes, Edith Reis, Henrlqueta Flsh de Miranda,
Ivorme Zebeloih, Carmen Lorena Boisson, Carmen Paiva
Moraes, Joaquim Reinhar.lt Borges, Toty Mesquita Sam-
paio, Luiz Leopoldo Laurière, Fábio Furtado Luz, Dora
Brito, Dora de,oliveira Coelho, Arislides lldèbrando, li-
.'. Mendonça, Chiquinho A. L., Ignacio Gomes, Fernando
Martin; .1. A. I.eito Pinto, Caetano Comes, Jàcintho M.
Vieira, Dolores A. de S. Paio, Clarisse Martin, Joaquim
A vedo, Nela m Augusta de lima", clarisse de sa Faria,
Haribcrto Gonçalves, Cecilia Caimen Bueno, Eduardo s.
M v uça, Newton Borgerlh Ferreira, Álvaro dos Santos
Cardoso, Luiz Gonzaga rios Santos Cardoso, Paul) de
Faro, Fiavi.i de Faro, Colombo Ribeiro, Reynâldo Cintra,

íyr CampÓS, Carmen de Jesus Jae.pies, EBtellá AjrTCS
da Rocha, Aida Paiva Moraes. Amélia de Almeida,
João Adelino de' Moura Ribeiro, Américo Rarros, El-
Rei Bote Certo 2o, Antenor Alves, Ailbhso Gonçalves Cou-
tingo, A. Pires Ferreira, Arnaldo Antônio Rodrigues,
Urbano Muller Salles, Manuel Pedro de Alcântara A/e-
velo, Paulo da Silva Passos, Jandyra Leite Cezar,
Joaquim Valle Júnior, Newton Jacques, João Jacques,
Marietta Jacques,' Clarice Castorina de Faria, Lúcia Ba-
] .(St.'], Irene Muniz Frcire.Olga Luiza de Lima eCirne,. is-
waido Rastos do Azevedo Vianna, Vitoca Leão, Frederico

:,ti, Emilia Rocha Lima, Cotinha Pinto Manso,
Euclides Rrcis, Eduardo Haerhann, lia Azevedo Corrêa,
F.slarJsIáoErasmi, Maria Helena Cardoso de Menezes,
AntônioMoreiraS.deMattos, Luiz Lago Muniz Freire, ci>.-

•viu Nunes, Osmar BretetLepáge,Annibal C. Ribeiro, Os-
niany Mostrangelo,Paulo M. Cunha Rodrigues.Lulusita de

Urina de Sá, Sylvia Pereira. Aracy Srrpa, João Lucas
Vzcvedo, Octavio Carrilho da Fonseca o silva, Joanna
enio da Conceição, Francisco Pereira d..s santos,

Faustino c.anfulino, João Baptistad'Ávila Franco, João
Mazzarato, Kastor de Souza Rodrigues, Laurtnha c. Con-

. Antônio Nicoláo Pollo, FrancLsca do Campos Tel-
xcira, Zelia Carrao, Renato dos lieis Paes Leme, Ernani
Carvalho, Henrique V. Braga, Waldemar Sanches de
Brito, Chryso Ribeiro Rarros... Eurico de Vasconcellos,
Heitor Ribeiro Barrozo, Elisa Alves Ribeiro, Silvio Prado,
Cleto Ramiro, A«la Perdigão, Carlos Carneiro Lefio,
Alberto Carneiro Le&O, Heloísa Ayres, Ira.-ema Belém,
Dagmar Bretes Lepage, Adalgisa Braga, Laura Braga e
Costa. Eurico I-eroux, Mariuo Pinheiro da Cosia. Helena
iie Ávila Machado, Margarida Castro, Euclydes Biolchlni,
/araida de M.-il . Figueiredo, Alice Fairbanks, Armando
Paiin Neiil.eine. Miguella Moreira Alves Niara, Emilia
Valle, Humberto Figueira, Olga Pias da Costa, Luzia
Dias da Costa, Luizinha Piileheiia. Plinio Frota, Ant mio
» ente Fernandes, Maria Helena Andrade Pinto. Daniel
Sampaio, I lildebrando C. Cintra. Idalia lliniz. NlCOmodeS

.ira Gomes, ittaa de Oliveira, Mafalda Caldeira
de Alvarenga, Leonor Brandão, Carlos Magalhães, Anna
Thereza de Arag&o, Antônio Cardoso Nunes, Guiomar da
Fonseca, Andemaro da silva Magalhães, Honriqueta
Flsh de Miranda, Francisco PaulaPulmerio, Paulo fcan-
diota, Júlio de Souza, Álvaro Catão, ltulh Coutinho do
Oliveira, Antônio Ascensão. Martha M., Júlio Ramos de
Carvalho! João Ramos de Almeida, Augusto Carlos, Ma-
líiiklc Pereira Caldas, Luiz A. Rodrigues, Rubem de Souza
Carvalho, Antônio Moreira, Roberto Lacourl e Borlha
d'Avila Machado

ENVIARAM-NOS SOLUÇÕES QIJASI CERTAS

Jorge Tibau, José C. A. de Oliveira, Adolpho Murat
Samuel Soares, Carlos Josó Mendes, Maria de lourdes
Peixoto Fortuna, Jandyra Dias Passos, Guilherme do
Jesus Cardoso, José Jacy dos Santos, Nestor do Assis Ri-
beiro, Jayme de Sá Moita, Carmen Neves, Maria Mclania
de Araújo, Mizael de Assumpçao, Heitor Coelho,
Antonietta Braga, Alice Campos de Mello, Maurício
Rarros Rarreto, Yara Alves. Jandyra Reis Alves,
Leonidia Moita, Hugo Leal Diniz, Ary da Costa Lobo,
Hugo Leal. Oswaldo, D. Gomes, Odette D. Gomes, Octa-
cilio D. emes, Nicomedes Teixeira Gomes, Consuelo
Cardoso, Behulh Pinheiro c Maria de Almeida.

CONCURSO N. 07

(PARA OS LEITORES DESTA CAPITAL E ESTADOS PRÓXIMOS.)
Perguntas:

1» — Que i que quanto mais quente mais fresco <t
(Enviada pela menina Dulce Pereira Jardim.)

2* — Qual é a moeda que não e sovinal
(Enviada pela menina Jandyra Leito.)

S*— Qual o meio de se fazer, com dous palitos, sem que-
brar nenhum delles, rincoemal

(Enviada pela menina Ida Gomes.1
4* — Qual o homem da igreja que vóal

(Enviada pela menina Lucilla Albuquerque.)
5* — Qualio menino mais travesso do mundo?

(Enviada pela menina I.eticia Cerquei ra.)
C* — Qual 4 o homem que tem o ar bonilol

(Enviada pelo menin i Fernando Borges Filho.1

Para hoje,petizada.
Parece cousa encantada!

São seis perguntas, são seis,
E dó unia tal facilidade.
Oue a gente com habilidade
Descobre de uma 80 vez
A Boluçao para todas.
Toca a puxar pela b da .
Toca a puxar, meninada,
A ver em que param as um,Ias.
< is premi is são dous .le dez,
De dez mil réis cada uni...
Valo a pena a brincadeira :
Mandem pois as soluções,
Dòs vales acompanhadas,
Para serem sorteadas
Vinte e quatro, sexta-feira.

CONCURSO N. CS
(PARA OS LEITORES DESTA CAPITAL E DOS ESTADO .

Com estes vinte c sete palitos que ahi estão, os valen-
(es petizes formarão um BODIO de a.dualidade, de um dos

ii-ns mais salientes do mundo.
0 problema ó facilimoo, portanto, é de esperar quetenhamos de nos ver abàrbados grande numero de

soluções que nos serão enviadas pela heróica meninada.
VamosI mãos a obra !
i; que (..dos consigam acertar para assim poderemcantar virtoi ia !
Damos dous prêmios de lfcj cada um por sorteio

entre meninos e meninas. As soluções,,•!.-,,in panha.las do
respectivo vale. devem-nos ser enviadas ate o dia 15
setembro proxlm ..

Das meninas Adalgisa Braga <• Brmel|nda Moita, i-. -
bemos dous magníficos trabalhos como solução aon.
con.-urso n. lii.

(» primeiro e um Interessante quadrinho em que se
v. em sobre seda Verde,pintado a OUÇO, 0 Pavilhão .;
Luiz .• as palavras Congresso Pan-Amcricano. 0 segundo
o um ricopannode crochot o seda rosa, tendo ao centro
um artistfco cartão em que se 16 também - Congi
Pan-Americano.

A sorte foi lhes ingrata, não as distinguindo com um
prêmios, nós, porém, para prestarmos homcaagem

aos seu ,,. InUlligoncla, pedimos-lhes os retra-
tos que serão publicados Instas collllulias colno juslamensao honrosa
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O PLANO DO ENGRAXATE

l) No tempo de D. João VI havia no Rio de Janeiro um engraxate
que ura bello dia estava desesperado porque nâo tinha freguezia. Todaa gente passava, mas nâo engraxava as botinas.

m.JÍ Fe,lzTnt(: °, B"u> vm câosinho de muita esti-maçâo que elle tinha, salvou a situação. Correu aòmeio da rua e sujou-se todo de lama

3«: P,ePois nn8iu <lue '•» correndo com muita pressa, e, de passagem esfregou-se com toda a força nas botas de um medico dum official elegante, de uma moça, de um juiz e de muitas outras pessoas que passavam na occasiâo. '

-1 Ora, foi um negocio da China '... D*aM a pouco o engraxate tinha freguezia para o dia inteiro e ganhava uma porção de dinheiro.
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