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O cavallo do imperador

'-/ 
//

'Ifm imperacjor chinez tinha um cavallo
favorito para o qual mandara construir
sumptuo. a estrebaria nos terrenos do pa-
lacio. O cavallo fora confiado aos cuida-
dos dé um palafremeiro, generosamente
remuneradlo.

^5_T
O palafreneiro, porém, não merecia a

confiança que nelle cjepositava o impera-
dor : deixou que o cavallo adoecesse e
morresse.

Quando o imperador soube da morte
de seu cavallo, ficou encolerisado e im-
mediatamente condemnou á morte o ne-
gligente creado.

iiíí ã/jC\ MÊlX J <3>*hífr$!k jíí|

Escoltado pelos soldados, ia o palafreneiro para o looal
ida .execução, quando o primeiro mandarim do reino pediu ao
imperador: — Magestade, permitri que explique a este... (|

... homem as razões pelas quaes vae morrer ? —Pèr-
mitto, disse o soberano. O mandarim approximou-se do con-
demnado : — Escuta, miserável — disse elle—escuta a...

... enumeração de teus crimes. Primeiro, deixaste mor-
rer, por negligencia, o cavallo que confiaram aos ,teus cuida-
dos; depois, és a causa do nosso veneravel imperador, se de-
primir mo conceito de seu povo, fazendo matar um homem..'.

...por causa de um cavallo!... O imperador interrom-
peu o mandarim, —•" Perdôo o culpado, deixem-n'o em liber-
dade". Óbedeceram-no...—E tu, continuou o soberano dirigin-
do-se ao mandarim, serásl o meu ministro e conselheiro.
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Caras sobrinhas :
¦ Agora que o Carnaval já passou e as aulas co-

me cara m regularmente em todos os collegios, é que eu

apparcço pára entreter palestra tom os leitores d''10

Tico-Tico" que me honram com a sua attenção e es-

tinia:

Muitas de minhas sobrinhas pensaram que TIA

THEREZA tinha abandonado os trabalhos de agulha

os de costura e bordados,, emfim. pelos doces, cujas

«F r vS_?^'i,p'#** * * * **»r*!^íiI'o3__. kiC

receitas Janto têm agraokido. Não, eu nunca me esque-

ço de que tenho sobrinhos que preferem passar horas

entregues d trabalhos de atclicr do que trinta minu-

tos junto, ao fogão, preparando um bolo, um manjar,

um doce para a sobremesa. Mas tanto os trabalhos de

agulha, eonin os misteres da copa c da eosinha não

devem ser mysteno para as minhas sobrinhas- que,

mais tarde, serão tttnibcm tias c educadoras

TIA THEREZA não se cánça de dizer que um

-es—

trabalho, por mais Simples e insignificante que seja,
tem sempre um valor inestimável para quem o fez. E

quando a pessoa qu,e o executa é unia das minhas so-
brinhas o meu orgulho de tia e instruetora se evidencia
com a maior das justificações. Vou,, assim, dar ás
minhas queridas sobrinhas o modelo de uma almofada,

que poderá também servir para capa de fronha. Esco-
llii trabalho tão simples quanto possnvl afim de que'
não absorva muito tempo e muita paciência de minhas
amiguinhas.

Descrevamos o.modelo, que pôde ser feito cm li-

nho : ao centro uma cesta de florej, suspensa por gra-
cioso laço que será feito com ponto á ingleza de bri-

des", isto é abertura "festonada" e atravessada de cs-

paço a espaço por bastões de ponto de cordão. As fio-
res e folhas que sahem da cesta são feitas do mesmo

ponto.

Esta composição é aercada por um medalhão oval,

feito de pequenos rectangulos e círculos. Em cada an-

guio, num motivo triangular artistico, uma rosa e fo-
lhas debruadas a "feston" e sitstidas por pontos de

cordão•

Terminado o trabalho, passem-no a ferro e de-

bruem-no com uma renda fina de linho.

Depois, sobre um fundo de setim de côr, terão «_

minhas sobrinhas occasião de apreciar o ef feito mura-

valioso do trabalho que lhes dá hoje a sua

TIA THEREZA
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« €> Jfcalfto»
NA SUA NOVA PIIASE

Curam em poucos dias a moléstia do
estômago, figado ou intestino. Estas pi-'lias, além de tônicas são indicadas nas
oyspepsias, prisões de ventre, moléstias do
figado, bexiga, rins, náuseas, ílatulencias,
máu estar, etc. São um poderoso diges-
tivo e regularisador das secreções gastro-
intestinaes.

A' venda em todas as pharmacias.
Deposito: Drogaria Rodolpho Hess &

C. rua Sete de Setembro 6t, Rio.
Vidro i?500, pelo correio mais 200

réis.

ANGOf,A<
Tônico especial para

os cabellos. Limpa os
pannos do rosto, ama-
da a etitis, cura eeze-
Ijias, espinhas, erup-
<;õcs, talhos, feridas e
iiiflamniações. Apipro-
vado pela Saúde Pu-
jlica e com attestados
de notabilidades me-
dicas e de milhares
de pessoas. Premiado
com medalha de ouro
na Exposição-í'eira de
1918. Perfume agra-

dabilissimo. Nas perfumadas, phar-
macias e drogarias.

Depositários: RAMOS SOIÍRI-
NHO & COMP. Rua do Hospício,
u — Rio de Janeiro.

1,1 IA 11

«A VERDADE»

Senhorita Nini está sc vestindo para sahir; natu-
ralmente, vaca alguma pharmacia comprar para seu
uso. um vidro do Dynamogenol. magnífico tônico
que dá saúde, cura a anemia, falta ele memória c
nervosismo. Senhorita Nini, como se vc, ja tem sau-
dtrdejerro. mas não importa; habituou-se a usar o
yrande tônico phosphatado.

AJL.YÍSIL.
Produeto indicado para alisaros cabellos crespos

(eiicarapinhadosi. Torna-os lisos c lustrosòs.
lisfc produeto é útil lambem na caspa solta. Seus

resultados são garantidos.
De/iosiio: Pharmacia Figueiredo

RUA DA CARIOCA, 33 — RIO
Praço : Vidr-o 2$ooo—Polo correio 3$ooo

V. Ex. tem caspa ?
Caa-lhe o cabello ?

«PARANÁ'»
ÚNICO

t.2»ie clestPoe completamente
n. eu*pa tornando o cubello
¦tctloso e abvindunie.

A'venda nas pharmacias e droga-
rias. baitveanase pertumarias do Rio
cüe lodosos estados do Drazil. —De-
pOSllOS! CASA SOARES, rua dos
Otuives, 70 e ARAÚJO 1'RL'lTAS& C. Rio de Janeiro.

\V '""^«««SuiltlB/I V
f J.MORUR» SOARES
p> "UJlio-.Ollr-iwes 70'«OUjANftAa'
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CHIQUINHO - Vou levar esta caixa de
presente á prima Lili!

SEMHOR1T* — Leva e diz-lhe que esse
pó é o melhor e não é o
o mais caro, custa 2$500
em todas as casas de
perfumadas.

Mediante um sello de 100 réis, enviare-
mos um catalogo de conselhos de belleza e
uma amostra do «Lady».

Caixa tirando 2$5oo em todas as casas do Iira7.il.
Deposito: Pji tomaria Lopes — Uruguayana, 44 — Rio.

ante/mo
0 Rei dos Sabonetes

Guitry-Ria.
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OCONTRATOSSE
E' o. remédio prodigioso e sensacional

CURA rápida de Bronchite, Coqueluche,a Tosse das creanças, Fraqueza pulmo-nar. etc. Tem milhares de attestados ver-dadeiros que "O TICO-TICO" está publi-cando.

De toda a parte sempre
Resultados positivos

Illms. Srs. — Saudações :
Sem outro intento, senão em beneficio das pes-

soas que vivem em luta com moléstias,, venho
dar parabéns á humanidade pelos grandes betie-
ficios que a ella presta o IODOU SO, de vossos
produetos pharmaceuticos. Minha filha de nome
Alice, de três annos de edade. soffria de bron-
cbitle asthmatica desde seu nascimento. Usou de
toda a sorte de remédios. Já desenganado, li nos
jornaes o effeito do IODOLINO ; então, só com
uma garrafa tive o prazer de vel-a radicalmente
curada e sadia. Outro meu filho, de nome Aloy-
sio, com dois annos de edade sempre anêmico e
rachitico, appliquei-lhe também o IODOLINO ;
ficou completamente curado, sadio e gordo. Por
ultimo, minha mãe, apezar da edade de 68 annos,
tendo fraqueza e fastio, fez uso do IODOLINO.
Tem tirado maravilhosos resultados de forças re-
vigoradas. Podem desta fazer o uso que lhes
convier.

De Vmces., Amgo. Crdo.
Liberino Ferreira de Oliveira

Reconlieço a lettra e firma de Liberino Ferrei-
ra Oliveira — Feira de Sant'Anna, 17 de Março
de 1914. — F,m testemunho da verdade.— João
Carneiro Vidal — Tabellião.

Em todas as Drogarias e Pharmacias
Agentes: SíIví Gomes & C—S. Pedro, 42 Rio

I
III 

'

O depurativo e anti-rheumatico

15WUVA
Deve ser empregado na cura da

S. João da Barra

Syphllis,
Ulceras,
Feridas,
Pores,
Emplgens,

Rheumatismo
articular,
/Huscular
e Cerebral,
íVríhritismo,

Moléstias
da pelle,
Parthros
Eczemas.
Erupções,

em qualquer moléstia de fundo cscrophuloso, herpetico e syphilitico o
e sempre vantajoso. Sua acção lavorece o regular funecionamento do estômago, fígado, baço e ii

em qualquer pliarmacia e droyana-ARAUJO FREITAS & COMP.—Rio de Janei

uso do TayuyÁ de S. Jo.ío da Barra
intestino. A' venda

ro

-S_v£:n
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Creanças curadas com o «ELIXIR DE NOGUEIRA»

Cb JijÊl' -j!^*fft"^>a__r

O menino Fernando, curado com o
Elixir de Nogueira

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 1017.
— Hinos. Srs. Viuva Silveira & Filho —
Rio de Janeiro — Respeitosas saudações.

Como pro-'a de eterna gratidão, vos en-
vio uma photographia de meu filho Fer-
nando, que sofiria de grandes espinhas,
as cjuaes apresentaram feio aspecto, te-
mendo conseqüências graves não sabendo
tu explicar a causa.

Usou vários medicamentos, sem, com-
tudo, obter resultado. Aconselhado por
pessoa amiga, o fiz usar o ELIXIR DE
NOGUEIRA, formula do Pbanwceutico
Chimico Sr. João da Silva Silveira, ,'nico
medicamento com que tive a felicidade ;".c
vel-o restabelecido.

Tomo a liberdade de vos enviar este
meu testemunho, que por ser verdade, fir-
mo.

De VV. SS. Amo. e Crdo. Ob. - Ma-
tuel Lopes —Rua de Sant'Anna 61.
D .ELIXIR DE NOGUEIRA» vende-se em

Amélia de Ccrvalho Branco -
de edade — Bahia

2 annos

Bahia, 29 de \gosto de 1917.—Illmos.
Srs. Viuva Silveira & Filho. Rio de Ja-
nciro. — Venho, por meio desta, agra-
decer-vos a cura q«.ie o vosso efficaz Eli-
xir de Nogueira, do Pbarmaceeutico Chi-
mico João da Silva Silveira, operou em
um mez cm minha filhinha Amélia, de 2
annos de edade, a qual tinha um padeci-
mento de coceiras e tumores por todo o
corpinho. Vendo pelos jornaes as curas
prodigiosas qug o vosso Elixir de Na-
gueira tem feito, comprei um vidro e vi
logo em poucos dias o resultado desejado,
e hoje dou graças a Deus por ver minha
filhinha radicalmente curada desse mal.

Aconselho a toda mãi que tiver os seus
filhos 110 estado cm que eu tive a minha de
usar o Elixir de Nogueira, como um gran-
de purificador do sangue para adultos e
creanças. Junto rcmetto a photographia
da minha filhinha, Amélia de Carvalho
Branco, podendo publical-a. De VV. SS.
Alta. Cra. Obrda. — Judith de Carvi-
lho. Residência : Rua do Pilar 77—Bahia.

todo o Brasil c Republicas Sul Americanas

Menino José

AccÍD?y — Espirito Santo. 14 de Maio
de 1913. Illmos. Srs. Viuva Silveira c
Filho. Pelotas. Respeitáveis Srs. E com
viva satisfação que venho, por meio desta
comiminicar-lhes a cura que o vosso efíi-
cacissimo Elixir de Nogueira do Pliarma-
ceutieo c Chimico João da Silva Silveira,
operuii em poucos dias e com poucas doses
cm meu filhinho de nome José.que actual-
mente conta 3 annos e mezes de edade.

Era esta creança martyrisada desde a
cdaile de uni anno,de penosas erupções de
pelle, acompanhadas de unia coceira perti-
naz c por isso dolorosamente chagada era
quasi iodo o corpinho.

Despertado pela constante leitura de-at-
testados substanciosos e insophismavel
a respeito do vosso poderoso Elixir os
quaes lia-os nos jornaes cá da terra e do
Kio de Janeiro, foi que por esse feliz es-
tímido comprei um vidro desse verdadei-
ro remédio, e, como resultado de sua ap-
plicação, como acima expuz, tive a cura
do meu querido filhinho, que, graças a
Deus e ao effeito radical do vosso Elixir
o vejo agora livre daquelle padeciménto
atroz, pois está são, gordo, lépido e forte.

De VV. SS. Respeitador Att. e Obrg.
—Manoel Antônio do Espirito Santo.

I_SA 
N AGR YPPE cura constipagões || RQSALINA eura coqueluche

Rio de Janeiro, ALMEIDA CARDOSO & COMP.— Rua Marechal Floriano Pei.xotu, 11
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PESSOAS ANÊMICAS
necessitam a Emulsáo de Scott. que é,
mais do que um medicamento, um pode-
roso alimento concentrado, produetivo {

de sangue, forças, e boas cores.

(Peçam sempre a Emulsão de SCOTT)
t» W^.1.-^—

¦»-^. ¦--
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ílcnn ni imoc. tA.Inffn Ejtíracfo, Loção, flgug da Çolonia,Creme, pó de
llSdC lld. VOSSd l011CllC.M>rro*»»onete»'Br"h«flnaf Pastídenmrl-

V«w^.« cia, ftáua de Toilefe, Tintura, Cosmético, etc.
Em todas as perfumarias = Rio de Janeiro
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O BONDE D'" O

TICO-TICO"

Meus netinhos :
Interrompo hoje

os passeios aos lo-
gares mais notáveis
e pittórescos do Rio
de Janeiro, para rnè
oç-ttpar das paginas
de armar que 

" O
Tico-Tico" prinçi-
pia a publicar, hoje,
e que, certamente,

vão fazer o maior suecesso.
As paginas de armar, meus netinhos,

constituem um dos melhores esforços que
o nosso jornalzinho emprega, não só para
distrahir as creanças, mas também para

A' parte a falta de força electrica para
o seu movimento, esse bonde poderá le-
var os passageiros que vocês quizerein,
contanto que sejam de papelão... E como
terá também as taboletas de todas as li-
nhas da Light, no Rio de Janeiro, segue-
se que será um brinquedo particularmente
agradável a todas as creanças residentes
na capital da Republica.

E as do interior facilmente arranjarão

eixos das rodas serão feitos de arame, da
espessura de grampos grossos de cabeljo,
e armam-se com as peças i e I, como se
vê aqui {figura l). Para fixar os eixos e
resguardar as pontas, empregam-se qua-
tro pedacinhos de cortiça. Temos assim
prompto o truc, completamente separado
do estrado, conforme se vê na figura 2.
Na .pagina colorida esse truc deve ficar
com as partes de côr verde dobradas

Fig. 2

í^Mm-
Iettrciros que façam viajar o bonde.para
todos os pontos de suas cidades, villas 011
poivoados.

Antes de tudo, porém, meus netinhos, é
preciso construir o bonde. Começo, pois,
a explicar como se faz isso, relativamente.
ás peças que hoje . são publicadas na
grande pagina dupla, colorida, que vocês
verão mais adeante. E mostro aqui ai-
guns detalhes para facilitar a explicação.

Attenção, pois !
Começa-se por grudar em cartão com-

para baixo, e colladas a essas,; pelo lado
de dentro, as partes extremas designadas
pelas lettras A. A. A. A. Feito isso, co-
lem bem certo o estrado ao truc. de mo-
do que este fique bem no meio: -'aquelle.

Nada mais por hoje. Guardem as pe-
ças amaretlas da pagina a cores e espe-
rem o próximo numero.

E eis aqui, meus netinhos, o principio
da construcção do bonde da Light, nas
offieinas d'" O Tico-Tico", e que vae ser
o brinquedo útil de maior suecesso, como

Fig. 1

lhes incutir o Rosto pela utilidade do
trabalho. Além disso, desperta-lhes forte-
mente a curiosidade e ainda lhes prepor-
ciona a economia e o prazer de possuírem
um objecto, um brinquedo, feito por suas
próprias mãos.

Assim, as paginas de armar d'" O
Tico-Tico" são, ao mesmo tempo, a me-
lhor distracção e a melhor lição de cou-
sas que se pode dar a vocês.

Ora, essas quatro ou cinco paginas du-
pias, coloridas, que este jornalzinho co-
meça hoje a publicar são .positivamente
— o sueca, isto é, são o que ha de melhor
no gênero, e nunca "O Tico-Tico" as pu-
blicou tão interessantes e tão úteis.

Imaginem vocês: é um bonde da Light.
um d'esses bondes de passageiros, que per-
correm sosinhos todas as linhas ou re-
bocain outros carros, e, por isso, também
se chamam — carros-motores.

Depois de armado com todas as peças,
isto é, com todos os pertences ou acces-
soriss que, desde hoje, vocês verão es-
tampados, a cores, n'" O Tico-Tico", fi-

jjjy 
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Modelo

mum (de caixa de papelão), o estrado do
bonde ¦— a peça maior da .pagina' — o

, um bonde perfeito, que rodará per- »H& e as rodas. As demais peças collam-
feitamente para onde... o puxarem. se em cartolina (cartão fmo). Os dois

já se pode fazer uma idéa pelo
especial que aqui deixo.

modelo

Vovô
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Eita (Rio)—O tra-
ço predominante é o..." coqueitismo". Pare-

ce exquisito mas" é isso mesmo, e a esse
traço de vaidade feminina se subordinam
os demais : o da natureza ideal, sem pri-
soes da carne e do amor á pecunia.
Tudo reverte em favor do desejo de ser
ou parecer 

"coquette".E' claro que quem
lum isso por meta de sua vida não pôde

ser acoimada de falta de ponderação es-
piritual, nem de egoísta, porque, afinal,
são meros attributos d'aquella qualidade

principal.
Horóscopo de 3 de maio : A mulher

terá gênio independente, e um tanto es-
louvado, mas tratará bem de seus nego-
cios. Muito voluntariosa, emquanto sol-
teira, abrandará depois de casada, tor-
nando-se uma esposa fiel, de gênio pas-
sivo — salvo quando ferida em sua di-
gnidade, pois, nesse caso, reagirá vio-
lentamente.

Horóscopo de 24 de Dezembro : O lio-
mtm nascido sob o signo correspondente
a essa1 data será ambicioso, leviano, in-
sensível, fingido, demandista e brigador.
Gos.tará de freqüentar a sociedade de
costumes fáceis, pois será dado aos pra-
zeres. Não obstante estes defeitos terá
cega confiança em si e não desprezará o
trabalho. Se vencer os obstáculos, chega-
rá a oecupar altas posições. Não será in-
clinado ao casamento, por se julgar mais
independente no celibato.

Olga Eha Sady (Meyer) — Comece-
mos pelo fim : Para o vestido de lã fica
melhor a côr grenat.

-— Pelo estudo da sua calligraphia che-
gamos á conclusão do seguinte : Naturc-
za contradictoria, pois, ao mesmo tempo
que se revela de um idealismo puro e
qiiasi mystico, mostra-se presa também
dos prazeres materiaes da existência.
Essa falta de franqueza caracteriza-se
tambcm pela ostentação do orgulho e
vaidade, seguida de quedas súbitas no

recato da modéstia.
¦—Diz o horoscopio de 25 de Janeiro

que a mulher nascida sob o signo relativo
será muito dada ao ciúme e á dissimula-

ção Julgar-se-ha um espiprito superior
c como tal gostará e discutir tudo."

Leviana e tímida, mudará inteiramente
quando casar. Terá muito longa exis-
tenda.

Nina niauch.es (Santos) —, A mulher
nascida sob o signo de que fala attr.ahirá
grandes syinpathias, por suas excellentes
qualidades. Na mocidade roffrerá algu-
mas contrariedades oriundas de divergen-

cias com seus pães. Vencido esse perio<-
do, julgar-se-á inteiramente íejiz, pjois
desposará o homem que deseja. Será
muito caridosa, mas não viverá dema-
masiado.

Diz a sua escripta que se trata de um
caracter presumido, cheio de desejos ca-
prichosos, sobretudo no terreno idealista.
Tendo-se na conta de muito esperta, po-
dera ser facilmente enganada, desde que
lhe soprem a vaidade.

Eóra isso, é uma excellente creatura,
tendo como principal virtude a bondade
da alma.

A'. /;'. M, Leite (Rio) — Ha uma gran-
de injustiça na sua carta, que me

apresso a rebater: O Malho tãp é tal"uma revista que só trata de política".
Foi. Hoje é uma revista, que trata de to-
dos os assumptos e principalmente dos
que agradam a senhoras e senhoritas in-
telligentes. Veja O Malho e certificar-
se-á da verdade.

Quanto ao traço predominante do
seu caracter — é a bondade, a ternura e
o amor ao estudo, para ser agradável
a seus pais e conquistar ai estima de
todos. Ha, portanto, nesje ultimo ponto,
uma nota positiva da sua natureza, que
é outro traço notável.

—¦ O horóscopo de 25 de Março é
este : A mulher terá muita vivacidade
e graça, mas será muito curiosa, um tau-
to gulosa e demasiado exaggerada, a
ponto de parecer mentirosa. Todos os
casos communs dá* vida lhe suecederão
cedo...

, Antônio Padtta (Tietê) — Não ha
mais os números 1, 2, 3 e 4. Quem quer

que os possua não os venderá pelo pre-
ço de que fallou e que é por demais ri-
diculo.

Acceitar sellos... para que?
Virgem (Rio) — Seu temperamento é

calmo, embora não isento de instinetos
sensuaes. Tem uma pronunciada altivez
de espirito que se confunde com o or-
gulho. li' dotada de grande perspicácia
que emprega na defensiva de seus inte-
resses de qualquer espécie. E' capricho-
sa e obstinada . em seus desejos, mas
tem uma fraqueza : — o coração.

Horoscop o: A mulher será muito
amiga da sua conveniência e de conser-
var a sua opinião. Gostará de viajar e
de discutir a serio sobre assumptos so-
ciaes. No lar doméstico será muito citi-
menta depois de casada. Emquanto sol-
teira cultivará bastante a intriga, embo-
ra dissimulada.

Leitor assíduo (S. Paulo) — A res-
posta completa ás suas indagações de-
manda um estudo que não cabe nos li-
mites desta secção, destinada a attender a
todos. Muito pela rama, pois, lhe digo:
Sim, o clima tropical pode realmente re-
tardar o progresso da região qiie o soffre.
Principalmente o progresso material. Mas
d'ahi a concluir-se, arbitrariamente, que

110 Brasil só é possível a civilisação do
trópico do Capricórnio para o Sul, vae
um abysmo... de dislates.

De prompto, faltam-me elementos
para responder sobre a media da tempera-
tura durante as quatro estações do Pa-
raná, Santa Catharina e Rio Grande do
Sul. Entretanto, quem juntar os três Es-
tados e avaliar a media de 11 para o In-
verno, 17 para a Primavera, 25 para o
Verão e 18 para o Outomno — decerto
não errará muito. Esse clima, correspon-
de aos melhores do mundo, e, portanto, é
propicio á intensa actividade commerciaí,
industrial e agrícola.

Por hoje basta.
Maria da Graça Barbosa (Lapa, Para-

ná) — O traço mais característico é um
exagerado amor próprio, aliás sem base.
Sua natureza é excessivamente hesitante
em tudo, mas tem rasgos de audácia em
se tratando de cousas que entendam com
a vaidade feminina. Essas reacções du-
ram pouco e mudam facilmente eit: des-
animo, graças á fragilidade da alma.

Não lhe posso dar os horoscopios,
porque não mandou os dias dos mezes.
Fica para outra vez.

Roberto dos Santos (Rio) — Tome du-
rante muito tempo o Milk of Magncsia, de
Phillip's. Se o mal fôr do estômago, des-

apparecerá. Mas é bom mandar também
examinar a bocea...

Oscor Vianna (.Recife) —Li com mui-
ta attenção a sua c:irta. Parece-me que
o seu mal se resolverá com ura remédio
e um reginien. Experimente as Drageas
Anticholeliticas, de Park Davis & C. O
reginien deve ser o das carnes brancas,
fteulosos e leguminosos. Junte a isso

passeios moderados pela manhã, um pou-
co de gyinnastica sueca, e, se puder ser,
banho de nar, rápido.

Adalejisa de Azevedo (Rio) — A sig-
nificação é — p.ira sempre. — Indica a
sua lettra um caracter recto e franco,
perfumado nor uma discreta bondade.
TJnioj consciência mefiic-lota, impe.'.; o
transbordamento da imaginação, si.bor-
dinando-a ás conveniências sociaes. Des-
se equibrio moral nasce uma grande as-
cendenci.a sobre as pessoas com quem vi-
ve; ascendência que, aliás, corresponde
aos Íntimos desejos de subir. Ha um
indicio que perturba a calma e a força
do temperamento : é uma certa continen-
cia nos sentimentos amorosos, que ora
são algidos, ora adquirem uma certa ve-
hemencia.

.—¦ Diz agora o horóscopo relativo a 8
de Agosto: A mulher será altiva, de gênio
indomsfvel, e um tanto desenvolva. Sua
imaginação será um tanto rusada, em-
quanto solteira. Cultivará o namoro»
mas não casará facilmente.

Igêcê (Rio) — 1" — Póde-se modifi-
car o estado rançoso, fervendo-se mis-
turado com um pouco d'agua; m_.s nunca
mais o azeite servirá para molho cru.
2" — O horóscopo de 4 de Janeiro obser-
va que a mulher será de índole um tan-
to má. Suas leviandades, porem, não te-
rão conseqüências graves. Inclinada a
bailes e theatros. Gostará muito de ver-
sos : de os ler ou fazer.

Procurará casar-se com homem rico
depois de muitos namoros com rapazes
pobres, (Veja que cousa pittoresca...)

3" — O dia 4 de Janeiro de 1894 foi
uma quinta-feira.

.1/. /. de Carvalho (Guaratingueta)—A
respeito de modas, ha isto : cores, chraS,
lisas, mormente pala de seda; saias pre-
gueadas .com pouca roda; vestidos sim-
pies, com bordados á mão da própria fa-
zenda; penteados ahos. Paru sardas de-
shífeeç/S.'} intestinal, arseniato de sódio

ás refeições e, externamente, Água da
Belleza.

Para as conseqüências da grip;ie. que
apon,'a, ha muitos medicamentos. Kxpe-
nijnte o Vinho Desilles.

Benjamin Ferreira (Lorena) — 1* "O
caracter de sua calligraphia"—como Hiz
¦— é este: muito espalhafatoso. Deve
fazer lettras menores, tanto maisculas
como minisculas. 2* — O signo sob que
nasceu diz assim : O homem gosará sáu-
de, mas será brigador, dotado de espirito
de contradicção e será muito arrastado
por seus caprichos. Não juntará fortuna
e terá poucos amigos. Estes mesmos,far-
tos de o aconselhar, desistirão dessa ami-
zade. Entretanto, será fundamemalnicn-
te bom, Não terá muita felicidade no ca-
samento. 3a — A insistência desse mal
quer dizer que elle está enraizado. Vem
de uma auto-intoxicação. Use o Chá de
Garfield, por muito tempo c como indica
a bulla. Externamente, Sabão Russo.

- Esquecia-mos de dizer-lhe que a pe-
dra correspondente ao mez em questão é
o Rubi..

DR. SABETUDO
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PÃO COM MANTEIGA
— "Amo as creanças". dis<e a lua,

especialmente os pequeninos; são tão
engraçados ! Muitas vezes espio para
dentro do quarto, entre a cortina e o
caixilho dia janella, quando não estão

<[ PíÁ gp
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pensando em mim. Faz-me prazer
vel-os vestir e despir. Primeiro, vejo
un* pequeno hombro muito alvo que
salte da manga; depois um braço, ou
então uma perninha branca, quando se
tira a meia, e um pésinbo digno de ser
beijado e eu o beijo também. Agora
vou contar-llie o que vi.Esta noite, ou
antes, ao cahir da tarde, olhei por uma
janella que não tinha cortina, porque
não tem visinhos fronteiros.

Vi um ranchinho de creanças, todas
de uma só família; entre estas havia
uma irmãsinha de quatro anuas, a
queni haviam ensinado o Padre nosso,
como ás outras. A mãe senta-se ao la-
do da cama todas as noites, para ou-
vil-a rezar; depois, dá-lhe um beijo e
fica perto, ale que a pequena adorme-
ça, o que geralmente acontece logo
que os seus olhos se fecham.

J loje, as duas mais velhas queriam
brincar. Uma -dei-las pulava num pé só
pelo quarto, e a outra estava em pé
numa cadeira, cercada de toda a rou-
pa das outras creanças, dizendo que
era uma estatua viva. A terceira e
quarta estavam guardando a roupa
branca limpa nas gavetas, como deve

ser; e a mãe sentada perto da cama da
mais pequena, ordenou-lhes que ficas-
sem quietas, porque a irmãzinha ia re-
zar. ()lhei por cima do lampeão liara
a cama da pequenina, onde dia esta-
va deitada sob os lenções muito alvos,
de mãos postas e com uma carinha
muito seria. Dizia o Padre-Nosso."Q
que é que V. diz para si? •'perguntou
a mãe. no meio da reza, "V. sempre
ajunla qualquer cousa que eu não per-
cebo; é preciso que V. me diga o que
é."A pequena ficou muda, olhando um
pouco confusa para a mãe.

O que diz V. depois de "o pão
nosso ide caída dia nos dae hoje ?", di-
O-l ?"

Querida mãesrnha, disse a pe-
quena ¦— não se zangue, "eu digo só-
mente : "e com bastante manteiga !"

A MAE DOS ROTJISCHILD

Agora vou pintar um quadro de
Frankfòrt, — disse a lua. —Notei es-
pecialmeuté um edifício. Não era a
casa em que nasceu Goítlie, nem a ve-
lha Gamara do Conselho, onde,- por
entre as janellas engradadas, se vêem
os chifres dos bois que foram assados
e distribuídos entre o povo na coroa-
ção dum imperador. Não; era uma
casa particular, de aspecto modesto, e
pintada de verde. Ficava perto do ve-
lho quarteirão, ou bairro, tios Judeus,
e era a casa dos Rothschild.

Espiei pela porta aberta. A escada-
ria estava brilhantemente illuminada;
os creados, carregando grandes velas
de cera em pesados castiçaes de prata,
faziam ala e ?nclinavam-se ao passar
uma mulher idosa, que vinha sendo
carregada pela escada, numa liteira.
O dono da casa. de cabeça descoberta,
beijou respeito.-ãmente a mão da se-
nliora idosa : era sua mãe. Ella sor-
riu-lhe com. doçura e fez um gesto
amigável para os criados; depois car-
regam-na pela rua estreita e escura
até uma casinha onde ella morava.

Ahi tinham nascido os seus filhos, e
dahi tinham partido para procurar a
vida.

, Se ella abandonasse a rua despre-
zada, e a caz/nha, também lhe parecia
que a fortuna desampararia a sua fa-

müia : tal era a sua firme convicção.''
A lua nada mais me disse ; a sua vi-

sita hoje foi curta;.mas eu continuei
scismando e lcnibrandu-me da velha
senhora naquella rua estreita e mes-
quinha. Dissesse ella uma só pai:./ra,
um grande edifício teria sido cems-
truido para ella nas margens do Ta-
roisa. Uma só palavra; e uma villa
sumptuosa teria sido feita para ella tta
bahia de Nápoles. "Se eu desertasse

<fo:o
esta solitária moradia, onde a fortuna
de meus filhos principiou; — dizia
ella, "a fortuna os desertaria , tam- I
bem." Era uma superstição, mas da
quellas que quem conhece a historia I
dessa mulher, e que vç este quadro, só
carece de duas palavras para íazed-c
comprehender ; e estas duas pai;
são : "Uma mãe".

O PALHAÇO E A COI.OMi.iXA

— Conheci uma vez um palhaço —•
disse a lua — que o publico app!;uv'ia
freneticajnente logo que elle appare-
cia. Os seus gestos eram tão cômicos
que a sala inteira ria a bandeiras des-
pregadas.

Entretanto, o seu modo de repre-
sentar não tinha muito de artístico;
era todo natural. A sua personalida-
de era tão grotesta, (pie, quando era
pequeno, os seus companheiros o cha-
mavam de Punchincllo. A natureza o
havia destinado a isso apparcntemente,
pois tinha uma corcova nas costas c
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outra no peito. Mas a sua mente, o
seu ser intimo, não tinham deformida-
de alguma.

Ninguém o excedia cm sentimento
profundo c cm espirito.Ü theatro for-
mava o seu mundo ideal. Tivesse elle
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possuído um corpo esbelto e gracioso,
e teria sido o maior trágico em qual-
quer palco em que apparecesse. A sua
alma transbordava de tudo quanto é
grande e heróico. E, no emtanto, ti-
nha-se transformado em palhaço. Os
seus sentimentos sérios c melancólico?;
augmentavam a comicidade um tanto
secea das suas feições energicamente
definidas, e provocavam o riso dos
espectadores, que cumulavam o seu
predilecto de applausos. A linda Co-
lombina tinha sempre sido boa para
elle; mas preferiu casar com o Arlc-
quim. Teria sido absurdo reunir o
licHo eo feio. Quando Punchinello cs-
tava de máu humor, ella era a única
que conseguia fazcl-o rir gostosamen-
te, ou mesmo sorrir.

A principio ella mostrava-se me-
lancolica com elle. Depois fica-
va quieta e, por fim, satisfeita e riso-
nha. —Eu bem sei o que você tem—
dizia cila — Você está apaixonado.

Elle não poude deixar de rir-se. —
liti, apaixonado ? — exclamou, isso
seria ridículo. Como o publico me es-
carneceria!

— Você está realmente apaixonado
— repetiu ella —¦ e acerescentou com
um sorriso cômico : c é commigo. A's
vezes pode-se dizer uma cousa quando
ó impossível pensar que seja verda-'
deira. Mas PimchiueUo deu uma gar-
galhada, um salto no ar, e pareceu es-
quécer a sua melancolia.

Entretanto a Colombina tinha dito
a pura verdaide. Elle amava-a —ama-
va até a adoração, coirio amava a tu-
do quanto era grande e elevado na ar-
te. No dia cm que ella casou, elle foi
o mais alegre dos convivas; mas, no
silenilo da noite chorou, e se o publi-

co tivesse visto as suas pobres feições,
¦desfiguradas, torturadas pela dôr, tel-
o-ia applaudido com enthusiasmo.' Dahi a poucos dias morreu a Co-
lombina.

No dia do enterro o Arlequim não
appareceu no palco : era viuvo incon-
solavcl. O director teve de escolher
uma peça alegre, para que o publico
não sentisse demasiado a falta da lin-
da Columbiua e do habilidoso Arlê-
quim. Punchinello teve de redobrar
de vivacidade e de extravagâncias;
darrsou, saltou, com o desespero apu-
nhalanUo-lhe o cbração. O publico
gritou, acclamou-o com bravos, bra-
vissimos ! ! ! a todo o momento c
Puchinello foi chamado á scena.

Achavam-no inimitável. Mais tar-
de, quando tudo acabou, o feio palha-
cinho sahiu sósinho da cidade e foi ao
cemitério deserto. A grinalda de flò-
res sobre io túmulo de Colombina já
Onlia murchado. Punchinello sentou-
se sobre a louza. Sentado assim, no
seu traje de palhaço, com o queixo

apoiado nas maios e os olhos levanta-
dos para mim, formava um modelo
perfeito para um pintor. Parecia um
monumento grotesco; um palhaço so-
hre um túmulo, extranho e pcnsattvo.
Se o publico pudesse vel-o então, o
seu favorito, o querido da platéia, teria
gritado como sempre:—"Bravo, Pun-
chinello ! bravo, bravíssimo!!!

FIM
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Carlindo Gomes Ayres da Gama (Rio)

Tomamos as devidas providencias.
Waldemar de Albuquerque (Palmyra)

Inteiramo-nos de sua carta. O Alma-
ndch d'0 Tico-Tico está completamente
esgotado.

J. P. S. Vasconcellos (Bahia) — Os
personagens podem vestir segundo o pa-

pel que cada uma representa. Não é en-
tretanto obrigatório,

João Pereira Leile (Realengo) — Das

cinco soluções de concursos que nos man-
dou apenas uma veiu assignada. For
que ?

Luigi Vernieri (Rio) — Aguarde op-
portunidade.

A. T. F. (Juiz de Fura) ¦— A assigna-
tura animal d'0 Tico-Tico custa u$ooo.

Tancrcdo Filho (Villa R. Piracicaba) —

O . vale serve para ser collado ás solu-
ções dos concursos.

João Pires da Silva (S. Paulo) — Te-
mos o Almanach d'0 Tico-Tico de 1917,
custa 5?ooo.

Yvettc (Carançola) — André I.aurie é
o autor. Nick CanCr é um ser imaginário.

RECEBEMOS E VÃO SER SUB-

METTIDOS A EXAME OS SEGUIN-

TES TRABALHOS:

Composições, contos c descripções de :
— Eusilio Siv.iero, Fleur de Neige, Fer-
nando Gusmão Lobo, Moacyr Cardoso,
Ilka F.scobar Vianna, J. M. Coimbra, Ma-
rio G. Costa, Sylvio do Nascimento, Ulys-
ses Lclot Filho, Carlos Lisboa de Carva-
lho, Hélio Fernandes, Pery de Aguiar,
Antônio Guilherme Bartels, Yvette e
Rose Rouge.

Versos, acrostieos e anecdo\us de : —
Fernando de Gusmão Lobo, Sérgio Bar-
reto Filho e Arando F. Moraes.

Perguntas de : ¦— Amelinha Gama dos
Santos, Carlindo Gomes Ayres da Gama,
Jair da Costa Galvão, Antônio Alves da
Silva, Angélica Pi/.zorno, Victoria Arru-
cia Moraes, Ulysses Lelot Filho, Margari-
da Amélia Corrêa, Maria Rodrigues da
Silva, Luigi Vernieri, Renato Costa, Da-
vina Faria Moreira, Isa de Souza Fontes,
Carlos Assumpçâo, Yvette, Rose Rougc,
Thiers Ferraz Lopes, José Mattoso Maia
Sobrinho, Lilia Rodrigues da Silva e
Aldcniar Garcia Rosa.

Desenho de : — Carlindo Gomes Ayres
da Gama, Lily Freitas, Caio,. Francisco
Leite, Tokim. A. Guenaga, P. Lacerda
Feio, Victor C. Mora e Ismael D. Mu-
reira.
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O gorducho João Luiz, de 9 mezes
dc edade, irmãozinho dos nossos lei-
res Dulce e Nava Carvalho, resi-
dentes nesta capital.
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Vera Clark do Amaral, gentü\\ zes de edade, filho do Sr., (/ Salette Nunes de Azevedo, outra'"bahianinha", filha do Sr. Elysio )ll Carlos Lebre e de D. Ce- I gentil "bahianinha" de 3 annos

Clark do Amaral 'A cilia Lebre. H. de edade.
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_1 mimosa Diva Rocha, de 3 Paulo Escoubet, um"pier- A graciosa Thereza Almerinda Ribeiro, mi-
annos de edade, residente rot" que fez successo Araújo Silva, residen- mosa "japonesa", resi-
neSta capital. no Carnaval te nesta capital. dente nesta capital.
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BRINQUEDOS INFANTIS

As bonecas de panno e a moda
dr

As bonecas, o brinquedo por ex-

cellencia de todas as creanças de to-

dos os poises, é este anno, mais do

que nunca, o divertimento favorito
das meninas.

B isto tem o sua razão de ser : os

principaes estabelecimentos manufa-

ctureiros de brinquedos do estran-

geiro foram transformados, logo ao
inicio da guerra, em fabricas de mu-
nições e accessorios de destruição.

E não são somente as lindas bo-

cas de biscuit, de porcellana, de cabe-

ças cobertas por louras e encrespa-
das cabelleiras fulvas, que fecham
os olhos e dizem, como qualquer
creança que começa a falar, papai
e mamãi. São também as de cellu-

loide e, quem diria ? — as de panno.
As bonecas de panno, que tiveram
a sua época entre nós e ainda hoje
constituem o brinquedo das crean-
ças pobres, foram, por certa cama-
da inculta do povo, consideradas co-

mo fetiche.
Bssa supposição, tão injusta, che-

gou mesmo a se enraizar em certos
logares, em certas regiões do nosso
paiz, que nem mesmo as bonecas de
panno, tão tratMcionaes, que se
alçavam nas pontas dos grandes
mastros pelas noitadas alegres do
Anno Bom e da semana de S. João
eram admittidas.

Muita gente, muita moça bonita
do interior e do norte do paiz, que
fazia bonecas de panno, de faces le-
vemente rosadas, e que ganhava di-
nheiro para rendas e fitas, ficou in-
trigada com semelhante transforma-
ção no modo de pensar dos patrícios.

— E' que as bonecas de panno são
manipanços... — diziam por toda
parte. E as bonecas iam desappare-
cendo das casas, dos cestinhos dos
mercadores e das lojas da roça...
Houve mesmo que procurasse des-

cobrir a origem de tal idiosyncracia
pelas inoffensivas bonecas e acabas-
se por se convencer de que ellas não
eram manipanços, nem fetiches,nem
cousa semelhante, eram apenas.,-..
feias, horríveis, mal feitas !

As bonecas de panno — as bru-

dos da guerra — os valorosos sol-
dados que derramaram seu gênero-
so sangue em prol da justa causa do
império da Justiça e do Direito —
executam bonecas dos mais varia-
dos tamanhos. Essas bonecas têm
altitudes e expressões diversas e tra-

Bonecas de panno executadas pelos
mutilados da guerra e que são o
encanto das meninas parisienses.

xas, como são conhecidas popular-
mente — ha dois annos são o brin-
quedo commum das creanças fran-
cezas e, em breve, todos os mer-
cados mundiaes terão bonecas de
panno feitas em Branca. >E assim
acontece porque em Paris ha
um estabelecimento onde os mutila-

jam-se segundo a moda dos paizes
europeus que fazem parte do bloco
alliado. As nossas gravuras dão uma
idéa do que são as bonecas de panno
feitas pelos mutilados da guerra :
muito differentes das "bruxas" que,
ao envez de divertir, infutidiam ter-
ror ás creanças patrícias.



O 1IC0-1IC0

'^#9 if/^ mrÊ&*Â mmw

AZoaim? ,£^H- Jl

w-J-f

©Tico-Tico muudaríg

ANNIVEIíSARIOS

Jorge Antônio de Alencar Araripe,
nosso presado leitor residente nesta ca-
pitai, viu passar no dia 14 do corrente
a data de seu anniversario natalicio.

Faz annos no dia 31 do corrente a
nossa ge-.iiil leitora Maria Emilia Cor-
deiro de Albuquerque.

Passou a 15 do corrente a data
natáücia do nosso amiguinho e leitor
Nelson Pereira de Castro, residente
nesta cupital.

Viu passar sabbado ultimo a data
de seu anniversario natalicio o nosso
leitor Paulo Ayres Silva.

—Festejou no dia 11 do corrente a
dsta de seu natalicio a interessante

menina Áurea de Athayde, leitora d'0
Tico-Tico.

Fez annos no dia 22 do corrente
o nosso leitor Carlos Luiz de Campos
Teima Filho, redactor do jornalzinho
O Morcego, que se publica nesta ca-
pitai.

NASCIMENTOS

O Sr. Othello Ribeiro de Souza e
sua exma senhora D. Alice Baptista
Pereira de Souza participam-nos o
nascimento de seu filhinho Jorge, oc-
corrido no dia 5 do corrente.

Muitas felicidades auguramos ao
bebe.

O Sr. Pedro de Alcântara A vel-
lar e sua senhora D. Jardclina Alcan-
tara AvelLir têm o seu lar enriquecido
pelo nascimento de uma menina, que
recebeu o, nome de Jacy.

O lar do Sr. Aod Fragoso de Oli-
veira e de sua esposa Guanabyra Fra-
goso de Oliveira foi aiugmentado no

dia 16 do corrente pelo nascimento cie
uma galante menina que recebeu o no-
me de Bleza.

— O lar do Sr. Raul Barcellos e de
sua Exma. senhora D. Ermelinda
Barcellos, acha-se augnientado desde o
dia 16 do corrente com o nascimento
de um robusto petiz, que foi regis-
trado com o nome de Ayr.

BAPTISADOS

Na matriz de Sant'Anna, desta ca-
pitai, foi baptisado 110 dia 15 do cor-
rente o innocente Victor, filhinho do
Sr. Jeremias Cruz e de D. Doiores
Cruz.

Foram padrinhos do Victor o Sr.
Eduardo Pitanga e D. Emilia Pitanga.

PARTICIPAÇÕES

A nossa leitora Isa de Souza Fontes
teve a gentileza de nos participar a sua
nova residência, á rua D. . Carlota
n* 52, casa 6.
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O Chocolate perdeu a intelligencia no jo-
fro do Guanabara... o Carlos dá um relo-
&;o de ouro a quem encontral-a e devolver
ao seu dono.

O Marinho querendo trenar para o
Campeonato Sul-Americano, comparece
sempre aos torneios dos gigantes e para
mais trenar soífreu um " foul" extra...

O Annibal Peixoto na ultima sessão
declarou que, como qualquer juiz encon-
Ira sempre inimigos, proporá a nullidade
de todos os jogos em que 'houver opinião
contra o arbitro...

O José da Praia quer continuar a cri-
ticar as cousas marítimas, mas n'A Tribu-
na. porque ?

—O Ayr, menino de ouro do Caju, faz
as delicias da assistência infantil...

O Aracy zarpou para fundear em Re-
__ei.de, onde poderá melhor gozar a carne
de porco...

O Leite Ribeiro, tomando a serio as

palavras do coronel Aristides, vae solici-
tar do ministério... da Federação, a sua
patente de general.

Aquelle sportsman, fardado, ficará um
principe. Si elle já é um "bicho"...

O Boqueirão do Passeio está dispôs-
to a contratar os serviços profissionaes do
coronel Aristides, como o único elemento
capaz de defender os seus interesses, já
que os seus elementos são mudos...

—• Os chronistas no caso Confederação
x Associação nunca viram uma rolha
tão adocicada como aquella com que os
arrolhou o illustre homem de Iettras.

O Caiqueja ainda hoje gO'sa o seu fru-
cto 1...

Ainda hoje falia-se que o Guanabara
tem um player infantil que bom podia ser
pai da meninada do Gragoatá...

—O Preguinho, em tudo e por tudo, é o
melhor jogador infantil I...

—A meninada do tricolor vai colligar-
se contra o Valente, por não concordar

com as exigências do " seu valente" na
caranibola,, quando creanças, cachorros e
soldados, não pagam entradas em parte
alguma...

-- O Júlio Silva eslá a postos para ga-
rantir o 3" titulo para o Villa...

Quem não anda muito satisfeito, é o Os-
waldinho. que não só anda atrapalhado
com o tamanho das -schooteiras conio não
sabe como dirigir a pelota.

— O Marques da Silva vae solicitar ins-
cripção para o Ferramenta no team inían-
til.

E' que aquelle player ainda não deixou
as infanlilidades..,

GAIOLA SPORTIVA

Preguinho — O choro é prohibido em
todo jogo, menos no pocker.

Mario Nogueira — O ser bom nadador
não importa em ser bom water polo
player.
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O GATO NO SACCO
— * ¦:- -aá@iSk$

^

Todo soffrímento ínuül imposto a um animal vivo 6 um crime. Todos os
jogos e divertimentos cruéis em que os gallos, louros, eães e outros animaes se
degladiam, se marlyrisam, devem ser prohihidos.

Um dos jogos cruéis dos quaes nunca os leitores deverão participar..

Ha uma variedade de sports suadavyis e diver-

tidos, úteis e até necessários mas existfem também aí-

guns tão cruéis e bárbaros que, felizmente para os
nossos foros de paiz civilisado, nunca foram pratica-
dos no Brasil. *

í . k
No numero delles está o que se pratica na II oi-

landa e é conhecido pelo nome de gato no sacco. A
Hollanda, o paiz mais pacifico e fleugmatico do mun-
d(o, onde os homens, durante longas horas, se reuraem

para fumar, em silencio, seus grotescos cachimbos,

tem uma época no anno em que todos, desde o rapazito
tkSenvolto ao senhor ponderado e grave, parecem to-
mados de um súbito sopro de loucura. E' a época das
Kermesscs, festas locaes que attrahem para a frua
homens.mulheres e creanças, dominados todos por um
desejo irressistivel de se dhMrtir.

A Kermessc, segundo lemos cm Mon bcau livre,
é uma serie de divertimentos públicos, dansas, j .
corridas, lutas e sports vários de onde se destaca o do
galo no sacco.

Um infeliz gato é encerrado dentro dc tu
de lona, cuja bocca é amarrada, e dlpendurado a i
barra.

Aquelles que desejam tomar parte no jogo a
çam um a um. Vedam-lhes, então os olhos e pifem-
lhes nas mãos um cacete. Depois, dão-lhes varias vol-
tas ao corpo para qujd percam, na obscuridade em une
se acham, a noção da direcçãp. Isto feito, obrigam a
pessoa a avançar, recuar, ir para a direita e para a cs-
quorda desferindo golpes com o cacete. A incerteza c
o grotesco dos gestos fazem rir os espeotad -. De
facto, é assás cômico ver semelhantes cegos cs.:rh:;ar
ás tontas c... á respeitável distancia dos assistentes
que não querem receber as sobras do sport. O vence-
dor é aquelle que, desferindo apenas três golpes, con-
segue alcançar o sacco onde está o gato. Escusado será
dizer que a cada cacetada sal/em do sacco miacios ago-
rüsantes de dor, que arrancam gargalhadas dos :.-
tentes.

Eis um sport qita nunca, acreditamos, será pra-
ticado pelos nossos leitores, que já sabem de cór t» ve-
lho conselho da exptetrieftcia que diz : fazer mal aos
animaes é indicio de mal caracter.

x -:í n -:í íí ju .•>. .v "*. .'< .
>C :." !Ç ri- r." J)

GEOGflflPHIA ATflAPAuHADA

IVctsliinglon — Nome de homem que
é Capital dos Estados Unidos.

Brasil — Paiz americano que é so-
brenome.

Branco >— Cabo que é sobrenome.
Fortaleza — Praça forte que é Ca-

pitai de um Estado do Brasil.
Madeira — Aífluente do rio Ama-

zonas que está nas marcenarias.

Canastra — Serra onde se guardam Sophia — Capital da Bulgária que
roupas. nome de mulher.

Diamantina — Cidade.de Minas que França — Paiz da Europa que é so-
é nome de mulher. brenome.

Bugia ¦— Cidade da Argélia que é Nilo — Rio que é nome de homem.
vela de cera. Madagascar — Ilha da África que é

Vicloria — Capital do um listado frueta.
do Brasil que é nome de mulher. Bengala — Golfo que os h.

Pacifico — Oceano que é sobre- usam.
nome. Escalda — Rio da Europa que que:-

Behring — Estrato que é sobre- ma.
nome. Joaquim da Silva Rosa .
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Resultado do Concam n. 1369
Publicamos a seguir os nomes des so-

lucionistas que entraram em sorteio :

Pedro Pinto, Marianna Restier da Fon-
toura, Joli Valente, Anna Coutinho, Ze-
naide M. Marques,Odette Castro da Vei-
ga Pinto, Paulo Cavalli, José F. da Cos-
ta, Jocely.n de Andrade, Jonathas Mon-
teiro da Franca, Carlos Lisboa de Carva-
lho, Hilda do Rego Barros, Maria Auge-
la Scaldaferri; Senhorinha Fernandes
Guimarães, Oyma de Macedo, Almyr de
Barros Gomes,, Roque Mendes de Mar-
cos, Concessa Lima da Silveira, Sebastião
Dantas, Dante Nascimento Costa, Virgi-
lina Ramoti, Cleonice Ferreira Marques,
Maria Pia dos Santos Guedes Pereira,
Nelson de Azeredo • Coutinho, Gabriel V.
Cavalcante, Djanira- da Silva Monteiro,
Luiz Fdgard Velloso.Cleopatra Dias, José
Nascimento, Maria José Klein, Jorge de
A.lencar Araripe, Olga de Medeiros, Ade-
litia Fernandes, Maria Auxiliadora Cor-
rêa de Paula, Armando João Miglioli,
Arnaldo Borsatto, Armando da Cunha
Taranto, Luiz Pereira Leite, Sylvio Pu-
get, Moacyr Rodrigues Machado, Carlos
Dilini Filho. Geralda de Barcellos, Daniel
Walther Barreto, Mario Espalha-Brazas,
João de Moraes e Souza, Zazá da Fonse-
ca Walker. Francisco P Marques Travas-
sos, Benedicto Lopes Bragança, José Ani-
sio Innocencio de Camargo.Isaura de An-
drade Mello, Alberto de Lact, Elza Ga-
rofalo, Rosinha Caibo, Maria Amalia de
Assis Nogueira Chagas, Laurentino de
Castro Mello, Alberto T. da Rocha, Ma-
ria do Carmo.Dias Leal, Homero Dias
Leal, Marilia Dias Leal, Rubem Dias
Leal, Paulo L.Feio, Paulina Schalchjosé
Oswaldo Gurgel de Mendonça, Célia Se-
mes, José Magalhães, Mario Dias, Ame-
lia Rezende de Almeida, Norah Costa Pe-
reira, Guiomar Anenda, José Manoel de
Senna Coelho, Luiz Emmamicl Bianchi,
Augusto de Faria, Gustavo Antunes, Zi-
lah de Maraes Sarmento, José Olavo "de

Martins Ferreira, Constantino José Sil-
vara. Nicia Alves Ferreira, Oscar F. Pel-
legrini, Maria de Lourdes B. de Azevedo,
Aristides Serra de Oliveira, José Ma-uri-
cio Filho, Ignez Parga Rodrigues, Hora-
cio Martins, Celso C. Machado de Arau-
jo, Orlando Brandão Fidalgo, Wàldyr
Pinho Alves do Valle, F. A. Gonçalves,
Jandyra Basil, Alexina Corrêa da Silva,
Amadeu Graça Biosca, Valença Machado,
Bento Ribeiro, Zild Ramos Maia, Albe-
rico Pcrrclla, Sabino de Almeida, Clelia
Almeida Magalhães, Silvina de Souza,
Irene Pinto, da -Fonseca, José Ricardo Pi-

res, Elza Braga, Carlos Walter, Ignez de
Rezende, Arnaldo Gonçalves Santos,
Humberto Barbieri, Manoel Joaquim de
Carvalho, José Gonçalves Villas, Lauria-
no Villas, Maria Cresta Mendes de Mo-
raes, Edmundo F. de Barros, Ormerinda
B. Figueira, Philemont Lopes Amador,
Cybelles Syria, José de Paula Bastos.Luiz
Felix, Lygia M. Trovão, Irinéa Marcou-
des Vicente, Cecília Luz, Carlos de Oli-
veira Mendes, Marina Ribeiro de Me-
deiros, Manah Clement.Luiz Sodré Snen-
son, Nordino Ferreira Mattos, Hermes
Biswas, José Maria Martins, José Teixei-
ra Ribeiro, Eleonora Couto Romano,
João Paulo Miranda de Carvalho Júnior,
Julieta Rocha, Antônio Bruok, Oswaldo
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A solução exacta do concurso n. 1.369

Dealtry, Aloisio Jaguaribe de Oliveira,
Ruy Fausto de Souza, Joaquim da Silva
Rosa, Maria de Freitas Braga, Oswaldo
Paulino Silva, Maria Stella Pacheco de
Faria, José Honorato Freire, José Dan-
tas de Araújo Bastos, Francisco B. Pos-
talet, Juvenira de Faria, Joãosinho de
Souza, Maria de Lourdes Matta, Mauro
Ramos Motta, Carlos Arruda Porto, Ar-
lindo Cunha, Edith Ewerton de Almeida,
Aida Ewerton de Almeida, Octavio E.
Sarto, Nelson Pereira de Almeida Cas-
tro, Anauro Câmara, Mabel Monteiro de
Carvalho, Waldemar Aderne de Sá, Au-
relia Lucena. F.ugeninho Wandeck, João
Pedro da Motta, Zuil Gonçalves Silva,
Victor dos Santos Varella, Beatriz Gui-
marães Filho, Joaquim Carlos Soutinho,
Sylvia de Carvalho, Cintra Ferreira Li-
ma, Nair Savalla. Lygia Waldetaro, Or-
lando A. dos Reis, José Lacerda Feio,
Antônio Velloso de Oliveira, Rosinha da
Silveira Rosenburg, Maria de Lourdes
Corrêa, Mario Valez, Oscar Meza, Pedro
Peters, Luiz Mohok, Wanda Amaral Sou-

za, Yolanda Pereira de Almeida, Joaquim
Gomes da Silva, Maria de Lourdes P.
Vieira Lima, Paulo Focaccia, Moacyr
Barroso Pereira, Haydée Perrini, Thicrs
Ferraz Lopes, Olga Ferreira Lopes, Sim-
plicio Nascimento Dias, José Rubens do
S. e Silveira, Henrique Affonso Yéra,
Ibrabim Gandur Arbid, Cyro de Almeida.
Alpheu Guedes Nogueira, Alaor Braga
Silva, Tibagy de Mattos Gomes, Aurora
da C. Machado, L. Lourival Brasil. Fer-
nando Armando Cruz, Noemia da Con-
ceição, Carolina Souto Nobre, Francisco
Dantas de Moraes Barbosa Filho, Arival-
do da Costa Barros, Saverio Sarubbi,
Luiz Zacconi, Moacyr Peixoto, Odette
Pereira Martins, Pomposa Cardoso Mes-
quita, Antônio Corria de Araújo, Astol-
pliinho Teixeira, Margarida Amélia
Corrêa, Antônio Augusto Silva, Jayme
Ramos da Fonseca Lessa, Vitalina da
Silva Almeida, Eiisa Moreira Cruz, Zu-
leika de Barros Pinto de Oliveira, Ro-
drigo dos Santos Capella, Joaquim Fer-
reira Filho, Ruth de Quadros, Fernando
Sanzoni, Gilberto Travassos, João Fatia
Corrêa. Alexandre Lássance, Tácito Bi-
cudo, Flora Silva, Anna R. Carvalho,

dgar Guimarães, Dulce de Oliveira, An-
tontetta Delduque, Hippolito Armond de
Albuquerque, Arlinda C. Siqueira, Álvaro
Brandão, José Teixeira Júnior, Telemaco,
José Fagundes Onofre, Joaquim Medei-
ros. Macedo, Hilda Lopes, Waldemar
Gonçalves, Cely Rodrigues AJves, João
Manuel da Fonseca Netto, Guaracy A!-
ves da Silva, Olympio F. de Magalhães,
Carlos Soares de Souza, José Pacheco
Malcval, Déa de Macedo Soares Silva,
Washington Tarquinio Pereira, Walter
Boechat, Célia Leães, Solon Freitas. Pe-
dro Paulo Sampaio de Lacerda, Jecy Lo-
pes Coelho, J. Ferreira Jorge, Cleüa De
Rossi, Armando Casbon, Renato Dias da
Silva, Sady Meyer, Seth Sodré, Aldo de
Lima, Lydia Martins Fernandes, José
Cesario, Lygia Monteiro da Rocha, Olga
Araújo, José Vicente Faria Lima, Sylvio
Luca de Vasconcellos, Oswaldo N. Mas-
carenhas. Olavo G. Delgado, Ernestina
Soares, Victor Vieira, Elisa Laura Raf-
fard, Maria Rodrigues da Silva, Ivonne
Pereira da Silva, Zilda de Barrqs Franco,
Antônio Rodrigues da Silva, Idelpides
Gomes, Hugo M. Vaz, Lelia Rodrigues,
Etevira dos Santos, Paulo B. Marcondes,
Alberto de Abreu Mello, Jeannette Va-
carato, Alceu Maciel, Evelina Voaccanir,
Wilson Loyola, Maria de Lourdes Veiga,
Alexandre Cantara Mendes, Herminia
Bittencourt, Victorinq Fonseca, Glimedes
Rego Barros, José Ramos, Altamyro Da-
niel Costa, Benedicto Britto, Sebastião
José Corrêa. Virgílio Gomes de As-
sumpção, Ruth Brunotte, Antônio Lutter-
bach Júnior, Brasil Ferreira, Hélio Fer-v
nandes, Milton Assumpçao, Lydia Matua-
no, Sylvia Ferraz Carpentieri, José Ro-
manine, Laudemiro Machado ' Guimarães.
Mario de Avellar Drummond, José Fer-
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reira de Oliveira, Justa de Oliveira, Moa-
cyr Barbosa da Silva, Luiz Viola, Nair
Pereira de Amorim, Hélio Peixoto de
Castro, Carminio Elias, Edgard Borges
Andrade, Amélia de Maracajá', Maria
Nunes,Isolino de Sá Ferreira, Lygiá Ma-
galhães, Marina do Carmo da Silva Maia,
Olympio de Oliveira, Albertiua Figueirc-
do, Lauro de Andrade, José da S.Ramos,
Antônio de Oliveira, Enrico P. Frony,
Alcyr e Gladstone d'Avi!a Mello, Júlio
Santos Neves, Djanira _le Souza, Auto-
nia Soares Carrapatoso, Alfredo Bernar-
des Netto, Erozíta Lyrio, Ophelia Menoz-
zi, Omar Magro Filho, José de Souza Ma-
chado, João Martins Júnior, Aguinaldo
Monteiro Morgado, Yaldyr Vaz de* Sá,
Domingos Jorge Júnior, Erycina Drolhe
da Costa, Oswaldo Stilben. Pedro Pas-
sos, Theodomiro Rothier Duarte, Emi-
lio Pinto, Dermeval da Silveira, Dulce

íM. Castro. Dilcrmando Rocha, Antônio
Theodoro da Costa e Silva, Davi d Au-
gusto, N&rmelia Leonor Cardoso, Alva-
ro de Mello Corria, Affonso Comes
•Maggioli, Maria José Villela Junqueira.
Eduardo Corrêa da Silva Júnior, Lygia
Ramos Ribeiro. Carlos Rosai, Antônio

;Mendes, Nair Oliva da Fonseca. Emilia
,Moniz Ferreira Sophia, Ernesto Luiz
.Greve, Ruy Ai-gusto de Pinho, Julia A.
Vieira, José Marçon, Lauro de Moura
iValladão,. Antonietta Buzato, Américo V.
.Bologno, José de Salles, Louvercy Lima'Esteves, Mario Prado Bastos, Henrique
Eopes-, Heris P. O. Lima, Anr.ita Spadari,
Zilah Costa, Raul Vieira, Caio P. Barreto,
Worest Neufeld, José Maria Caldeira,
Plínio de Salles, Antônio C. 'Martins,
Maria Amélia Ramos, Eüas Lelahet Ju-
nior, Myrlhes Leitão Kessler, João Sal-

¦ vador, Mary Stella ; Monteiro, Attilia
Marco Gatti, Jandyra Ararjo Nogueira,
Maria Izabel Dias, Fnsilio Siviero, Alvis
Eabian, Anna Carvalho, Orlando Perdi-
gão, Ruth Perdigão, Francisco Senna
jFilho, Djaln.a Moreira Júnior, Carmea
de Oliveira, Nair Antunes da Motta Go-
mes, Hcsiorina Bcc, Levy Freitas. An
tonio G. Bartels, Maria José Bicyer, Cio-
.vis Muniz José Arguelles, Alzira da C.
Motta, Inah Afaria de Araújo. Nel-
son Gomes Ferreira, Evcrardo Rocha,
Sara de Mello Alvarenga. Hamilton de
Castro, Celestino de Oliveira Maurity,
José Areco, Helena de Almeida Maga-
lhães, Judith Araújo Sampaio, Benjamin
S. da Silva Netto, Hugo Braga, Maria das
Mercês Lima, Yolanda Ribeiro de Men-
donçn, Theodosio da Costa Praxedes,
Henrique Ernesto Greve. José Guimarães
Ferreira, Nair Chagas. Álvaro de Mello
Bittencourt, José Ferraz Júnior. Agnaldo
Urpia Câmara, Maria das Dores Fonseca,
Ramonila Sant'Ai:na. Sérgio Hosop, Co-
rina Fróes, Odette Machado, Mario Cruz
Macedo, Ivotiette Maciel, Achilles Mon-
téiro Netto, Andrelina Brandão, Alda
Martins, Edehveiss Siegfried Rocha. Sa-
vio Duarte Nunes, Dulce de Andrade,
Hugo Carvalho, José Jacintho de Figuei-
redo, Boaventura Pedro da Motta, Stella
Mar-s.do, Paulo Silva, João Carlos Car-
neiro, Ernesto Tardclli, Victor da Cunha
Mora, Dora Herminia de Souza, Maria
Elisa Velloso Júnior, Emiliano Corrêa
Motta, Arthur Bauer, Waldemar Horten-
cio Bastos, Leonel C. FitKo; Raymun-
do da Gloria Caldeira, Antoniiia de Mel-
lo Garcia, Zeny Mafra Peixoto, Lúcio de
Campos, Antônio Mendes, Hüdebrando
dós Santos Alves, Claudia Drummoud,
Maurício L. G. de Pinho, Gaspar Rous-
séuiiéres, Maria de Lourdes Vi_mi_, An-

tonio de Castro, Nava Peixoto de Carva-
lho, Evaristo Santos Bernardo Monteiro
de Almeida, Oldemar Coelho e Silva,
Adelaide Garcia, Noemia de Andrade, Jo-
sé Maria de Oliveira, Flavio Soares da
Costa, Gastão Chefer, Joaquim Alves
Montenegro, Eduardo Tauraud de W.,
Miguel Perrella, Diamantina Ramos Tei-
xeira, Helena Maia, Vicente Pereira
Cruz, Ovidio Antônio dos Santos, Ger-
mano Pottecher, Arlette Simonin Leal,
Olympio José dos Santos Filho, Elza de
Araújo, Heloísa Barcellos de Azevedo,
Laura Penteado de Carvalho, Maria de
Almeida, Luiz Carlos Luz, Áureo Cy ri no,
Maria Isabel Fonseca, Maria Noronha
Horta, ítala de Figueiredo, N. Ballariny,
José Leal, Carlos Madurei ra, Heber Ri-
beiro Affonso de Carvalho, Ary Klaes,
Stella Barcellos, Newton Marrocos e
Clotilde Villar Pinto da Cruz.

Foi este o resultado do sorteio :

l° prêmio — Um exemplar do livro
"Memórias de um burro" á menina

Stella Machado
de li annos de edade e residente á rua

do Imperador n 48, em Mares, Estado

da Bahia.

2° prêmio — L*m volume do pritnoro-
so livro: "A cruz de madeira — Maria—

A ovelhinha", ao concurrente

Olympio F. de Magalhães
de 10 annos de edade e morador á rua

de S. Caetano n. 219, em S. Paulo.

Resultado do Concarso 1. 1378
Respostas certas

I" Taberna-Berna.
2" — Raul - Luar.
3" — Limo - Lima.
4' — Américo - America.
5" — Chaves.

Publicamos a seguir a relação dos so-
lucionistas que entraram em sorteio:

Jorge Manhães Porto, Isolina Rodri-
gues Ayrão, Iraydes Rodrigues Ayrão,
Carlos Augusto Alves de Oliveira, Car-
los de Oliveira Wild Júnior, Raymundo
da Gloria Caldeira, Orlando Brandão Fi-
dalgo, Célia Semes, Virgínia P. Figuei-
redo, Hüdebrando dos Santos Alves, Eu-
genia Bueno de Azevedo, Maria do Carmo
Dias Leal. Homero Dias Leal, Marilia
Dias Leal, Rubem Dias Leal, Norma
Dias Leal, Edéa Ferreira, Cecília Paiva
Andrade. Alda Martins, Joaquim Guerra
Pinto Coelho. Lydia Bernacchia, Waldyr
Pinho Alves do Valle, Alexandre Lassan-
ce, Lydia Ares. Aldemar Garcia Rosa,
Lygia Ramos Ribeiro, Luiz Felippe Cami-
nha da Silva. Juvenira de Faria, Virginia
Herminges Barbosa, Waldemar Rolano
de Oliveira, Umberto Adano Sobrinho,
Maria de Lourdes Veiga, Eunice Jeolás,
Elza Teixeira, José Olympio Catão Bas-
tos, Jacyra Barreto Cardoso de Mello,
Washington Tarquinio Pereira, Celso
Wcy de Magalhães, Rodrigo dos Santos
Capella, Maria José Lopes Braga, Ar-
mando Nogueira Lima, Nair A. di Eou-
seca, Ermeto Lima Greve, Edith P. Pul-
cherio, Herminia Bittencourt, Maria do
Carmo da Silva Maia, Haydé Sodré No-

gueira, Maria Nunes. Aurora da Cruz
Machado, Appolotiia Pereira da Silva,
José Guimarães. Maria José Breyer,
Waldemar Gonçalves, Antônio A. V. So-
brinho, Luiz da Silveira, Maria Vidal,
Álvaro de Mello Corrêa, Arthur rinhei-
ro Grana, Davina Faria Moreira. Carlos
Manhães Filho. Cyro Portas, Ruy Bar-
bosa Netto, Adhemar Gonzaga, Luiz Em-
mauuel Biancbi, Eduardo Loureiro, Ma-
rio Pereira Gomes, Augusto de Faria,
Gustavo Antunes, Nair Antunes, Ary Ra-
mos Barbosa da Silva, Moacyr Ramos
Barbosa da Silva,Alfredo Prado dos San-
tos. Orlando da Motta e Silva, Irinéa
Marcondes Vicente, Victor dos Santos
Varella. Raul Vieira. Wanda Amaral de
Souza, Mario Guimarães, Raul de Sá
Freire, Tancredo Guimarães, Antônio
Gonçalves Delgado, Oswaldo Pongelli,
Paulo Foccacia, Savis de Almeida. Maria
Angela Scaldaferri. Manoel Cbassim
Diuinmond. Teimo Tassara de Gouvêa,
Antônio Corrêa de Araújo. Júlio de

Maracajá, Affonso Pedreira Ferreira,
Luiz Leite, Oscar E. Pellegí-ini, Lau-
rentino de Castro Netto. Ruth Graeff,
Carlos Torres Pires. Maria Amalia de
Assis Nogueira Chagas, Oiindo Fernan-
des Maia, Domingos Jorge Júnior. Joa-
quina da Cruz Sylvia, Jacyr F. Salgado,
Ignez de Castro. José Rubens, Maria An-
tonietta Moutiivho Reis, Levy de Souza,
Ernesto Sampaio de Freitas, Olympia S.
Pereira, Domingos de Moraes, Arthur
Fernandes, Ulysses Ií. Gomyde, Justa de
Oliveira. Ismaelina Dias Braga, Oswaldo
d'Ávila Furtado. Hernani Pedra Vieira
Lima, Moacyr Cardoso, Iza de Souza
Fontes, Oswaldo Moutinho Maia, José
de Souza e Silva, Baldivno Dervi! de
Miranda. José de Paula Bastos Júnior,
Edmar Blois, Huascar Guimarães, Sylrio
de Castro, Gizclda de Moraes Rego,
Dulce de Oliveira, Philemont l.o_>es
Amador, José Vicenle de Faria Lima,
Odaléa Travassos, Edgar de Oliveira C.
Santos, Licinio Pereira da Trindade,
Lúcia Pereira Salgado, Thiers I,-erraz
Lopes, Lec-n Monteiro Wilvverih, Bra-
zilina Monteiro, Nair do Amaral Cama-
ra, Odette Magalhães Coelho, Ninette de
Lima Rego, Bernárdette Brandão, Moa-
cyr Peixoto, Claudina Ferreira de Le-
mos, Francisco de Almeida, Conceição
Miranda. Dora Mendes, Lúcia Silva,
Rubem Souza da Rocha, Maria Medeiros
da Costa, F.leonora Couto Romano. íris
Gondini, Maria Ainclia da Rocha; Lindol-
fo M. Ferreira, Ernestina Soares, Edna
Perdigão Silveira, lolanda de Andrade
Leite, Elza Duarte Cunha, Maria Moe.ma
da Fonseca, Amehinha Gama dos Santos.
Cely Rodrigues Alves, Odette Pereira
Martins, Stella Barcellos, Gaspar Rous-
souliéres, João Mauuel Fonseca Netto,
José dos Santos, Circe Strasburg Prestes,
José Cândido Sampaio, Odette Castro da
Veiga Lima. Maria. José Klein, Ayrton
Ribeiro, Zilda Ramos Maia, Cecy Mariana
do Nascimento. Almyr de Barros Gomes,
Elísa Moreira Cruz, Athayde Tourinho,
Pedro Clemente, Henrique Ernesto Grc-
ve, Bibi Ribeiro, Mauro Bellegarde Mar-
condes e Yeddina Juracy Chouin Pi-
nhèiro.

Foi premiado, em sorteio, com um
exemplar do livro "MEMÓRIAS DF,
UM BVliKO, o concúrrenté

Athayde Tourinho
de 9 annos de edacle e residente á rua
Marechal Rangel n.J_t, nesta capital.
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CONCURSOS ATRAZADOS

1-376
Balduino D. de Miranda, Hanclée de
Carvalho, Julieta Rocha, Oswalio Cruz,
Noemia de Andrade, Huascar Guimarães,
Alpheu Guedes Nogueira, Dulce de Oli-
veira, José Vicente de Faria Lima, Es-
meraída Lima, Alexandre Lassance, Her-
nani Pedra Vieira I.ima, Zelia Corrêa e
Zelia Eüza Correão.

CONCURSO N. 1380

PARA OS LEITORES DESTA CAPITAL E DOS

ESTADOS F-ROXIMOS ,

Perguntas :
l* — Qual o insecto que se Iba tro-

carmos a 4* lettra fica um rio da Eu-
ropa ?

(2 syllabas)
Aurelinha Gama dos Santos

2'—Elle suja
Ella limpa
Que é ?

(2 syllabas) Yvette Gouvea

3' — Estou nas arvores mas se me
¦trocarem a inicial estarei nas garra-
fas. Que sou ?

(2 syllabas)
Cid Rocha Amaral

4*—Elle é fructa apreciada
Ella é berloque.
Que é ?

(2 syllabas)
Maria Rosaha Salgado

CONCURSO 1.387

5" — Qual a parte do corpo que
se lhe trocarmos a inicial não é tar-
de?

(2 syllabas)
Waldemar de Albuquerque Tokim
E ahi está formado o novo concur-

so de cinco perguntas bem fáceis.
As soluções devem ser enviadas a

esta redação escriptas em papel onde
não venha outro concurso, assignadas
pelo próprio punho do concurrente e
trazerem a declaração da edade e re-
sidencia e o vale respectivo que vai pu-
blicado abaixo sob o numero 1386.

Para este concurso, que será encer-
rado no dia 14 de Abril próximo, da-
remos como prêmio, em sorteio, uni
exemplar do livro Infâncias celebres.

TARA OS LEITORES DOS ESTADOS E DESTA CAPITAL

r-m V^~ WZZ^~~7 |»J^\ lÍ^Ai^l \

Caros amiguinhos, eis um concurso
de armar dos mais fáceis c interessan-

tcs e cuja solução consiste apenas em,
com os fragmentos acima, formar a
figura do Biló, um interessante nieni-

no que é primo do Manduca, em com-

panhia de seus inseparáveis amigos.

As soluções devem ser enviadas a esta

redacção colladas em papel onde não

poderá vir outro qualquer concurso,

assignadas pelo próprio punho do con-

currente e trazerem, a mais, declara-

ção de edade e residência e o vale que
vae publicado abaixo sob o n. 1387.

Para este concurso, que será encer-

rado no dia 10 de Maio'próximo, dis-

tribuiremos em sorteio os prêmios se-

guintes :

Io prcmio — Um exemplar ricamen-

te encadernado do livro "Contos para
a infância", de Guerra Junqueira.

a" prêmio — Um exemplar do livro
"Gcnovcva — Eustachio — Ignez."

PAR/V

/vur\CRO
£)^J

1396

AVISO
Devido á grande accumula-

ção de correspondência diária,
pedimos aos nossos queridos
leitores que ponham nas car-
tas de concurso a palavra CON-
CURSO. Só assim poderão $qt
tomadas em consideração.

Wii/lff{0

Leiam 0 M*LflO
na sua phase nova

Será para sempre a
minha recommcnda-
ção, só o Elixir de
ínhame
Depura,

Fortalece
e Engorda
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O DEPURATIVO do sangue

E' infallivel e o único que cura:
Rheumatismo Articular, Muscular e Cerebral, Arthritismo,
Syphilis. Moléstias da pelle, Anemia profunda, Darthros,
Escrophulas, Erupções, Eczemas, Empingens, Feridas, Fu-
runculos e toda a moléstia de Manifestação Syphilitica.
MÉDICOS DE VALOR ATTE8TAM ESTA VERDADE
Se na vossa pharmacia não encontrar, peça ao depositário: GRA-

NADO & C. Rua Primeiro de Março 14 —Rio de Janeiro.

Para os Meninos e Meninas que gostam da boa leitura
Alma Infantil, encadernado. 2$ooo flores, encadernado. Cada Bibuotiieca das Ckiíanças a 600
Paulo e Virgínia ..... i$ooo um 2^500 Noemia, J. Agostinho . . . $800
Manual do Pintor, para cre- Contos azues de Ayorá, Qs Ser~es das CreaTU.aS; M p Fi.

ancas, encadernado-. . 4$ooo broch. ......... 3$ooo 
gUeirinha • . $800

t T,r„,.-i „<•>— Doze contos de Elvira Bo- . T . „.. -.,I.yra Infantil ....... 2Ç500 A Arvore, José Diogo . . . $600trin, broch. 3$ooo, enca-
Monólogos c Cançonetas, en- dcrnado C$000 Bibliotheca Theatral para

cadernado 3$5oo Coi}tos para' Creanças 
'. 

. 3$ooo creanças ........ $500
O connuisltador do Sertão ou Historias da Carochinha . 2$3oo Aventuras Extraordinárias

Descobrimento do Brasil . 2$ooo A Fada Tentadora, Gi, enca- de Saturnino Farandola—
Viagens—Suissa, Itália, Aus- dernadfc C$000 Nas cinco partes do mim-

• tria e Baviera • 2$ooo Animaes Nossos Amigos, Lo- do, contos phantasticos
Livros de figuras, 2' para pes, encad 5$ooo para creanças, preço . . . 3S500

Revistas dc Iodos os paizes, Figurinos, Almanacks, Itoinanccs e tudo o mais que se diz bôa
leitura.

Curso theorico-pratieo da lingua Italiana para alumnos dos (jynmasios c estabelecimentos
dc ensino particular — C. Vanzolini — Preço, 6$000.

Os pedidos pelo correio devem vir acompanhados dc mais 500 réis para o porte

CASA BRAZ LAURIA
Plma. G-orLça.lYes IDia.s, "78

Telephoi.c N. 1908 — RIO DE JANEIRO
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DENTISTA ESPECIAL
ARRANCA DENTES SEM DOR
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Chico Suíno tinha um dente que lhe doia muito e que lhe poz o queixo inchado, impedindo-o de comer. Foi a um den-
tista famoso que arrancava dentes sem dor.
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O dentista. Dr. Urso Lino. garantiu-lhe que nada soffreria com a operação. Apanhou os ferros, fez o Chico sen-
tar-se e zas I

O dente era duro. não sahiu. O dentista puxou-o com toda a força. Nada... O resultado foi vir tudo abaixo : o
dente, o dentista, o Chico, a poltrona e o resto.

Chico, louco de dor, verificou que o dente arrancado era um que lhe não doia. Disse o diabo.
Mas o,Dr. Urso Lino respondeu-lhe: "Tenha 

paciência. Olhe, o mesmo tem acontecido com dentistas... homens.
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, Sempre que Chiquinho apanha de escova, . costume velho pedir a Papai algu-
ma coisa... E nesse ponto, Papai tem sido muita camarada: — quando não é
um bonito cartucho de balas, é um brinquedo ou outra qualquer coisa offerecida
como compensação. Chiquinho pensava nisso depois de ter tidolímgrande desejo...

. :.'..« encaminhou-se para o gabinete de Papai. Lá da porta a sua vozinha en-
trou como um canto doce, tão asíücarado, que Papai pensou logo em comprar-
lhe uma Caixa com bonbons de todas as qualidades. Mas... Chiquinho tem muito
respeito ao seu Papai e não entra sem pedir licença.
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Só depois que Papai autorisou a sua entrada foi que Chiquinho se approxi-
mou com suaividade e cheio de circumspecção. O pedido que elle tinha a fazer não
era nada de caixa de bonbons ou outra qualquer coisa fácil de acquisição : era
um pedido colossal, mesmo sem K. Por isso era preciso muito geito. Sabem os...

... nossos amiguinhos o que quer dizer " muito geito" ? Quer dizer uma
conversa fiada, .multo grande, ."u que se'salienta a dôr que causa a escova, etc,
etc... No fim, então, é que sae o pedido... depois das blahdicias, dos carinhos
em que Chiquinho sabe ser pródigo... Papai tem bom coração !


