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— Meus senhores e senhoras 1
(Dizia o palhaço rindo)
Lu dou um doce de coco,
Muito doce, muito lindo,

Ao amigo que disser,
Olhando só para o céo,
Qual é o bicho que eu tenho
Aqui dentro do chapéo.

Diz Cartola: — uma barata!
Carrapicho: — um elephante!

Um piolho! — diz Chiquinho
Uma gata... de purgante

ÓTICO TICO PUBLICAoiRETRATOS
OETOOOSosSEUS LEITORES

Po;s não é (diz o palhaço)
Tudo errado, só besteira!
O bicho que está lá dentro
Chama-.se apenas: — carneira.

NUMERO AVULSO 300 REIS
NUMERO ATRAZADO...500 REIS
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UAS aves discutiam, cada qual no seu galho. Uma dellas era um desses
papagaios vulgares que depois de longo captiveiro, fugiu de casa de um
bom senhor alegre e foi para o matto embrutecer-se entre os outros compa-
nheiros. O papagaio sabia falar e até mesmo sabia dizer algumas palavrasem francez.

Era um rei no meio dos outros; porque na terra dos cegos quem tem
um olho é rei e na dos papagaios, o q ue sabe falar é rei também. E bom

rei se fala francez. A outra ave que discutia era um cacatúa, desses papagaios da Aus-
tralia, côr de rosa. Também fora captivo e sabia falar, era, porém, muito exaltado quando

falava. Dizia o cacatúa: —
Veja você, meu collega,
somos sem sorte. A nature-
za nos fez tão feios que, se
não falássemos, não sei o
que seria de nós.

— Não concordo, meu çol-
lega, com a tua opinião! —
respondeu o papagaio. Se a
ave "lyra" é bella, em com-
pensação também é quasi
desconhecida. Se a ave do
Paraíso é também um pri-
mor, passa o seu máo quarto
de hora para conservar o es-
plendor das suas pennas.
Elles não podem ter a nossa
liberdade e independência.

Vês, assim, que devemos
estar satisfeitos com o que
somos. A natureza podia
ter sido ainda perversa para
comnosco. Podia nossa vida
ser peor do que é.

E dizendo taes palavras, o papagaio voou, deixando o cacatúa com a sua exqui-
sita opinião, a resmungar, queixando-se da natureza que o fizera tão feio. Pouco depois,
vendo-se só, o cacatúa, teve até medo da sua f ealdade e voou até uma pedra, num monte."Sobre a mesma pedra, pou-
{sado, estava um caboré —

ma horrível coruja. Miran-
do-a, espantado, o cacatúa
lembrou-se das palavras do
papagaio — A natureza po-
dia tel-o feito tão feio como
a coruja. E voou, para lon-
ge, dizendo:

— Podia ser peor, não ha
duvida.
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VERMIOL R 1 OS
SALVADOR DAS CREANÇAS

E' o unicd Vermifngo-'Purgativo de composição
exclusivamente vegetal,
que reúne as grandes van-
tagena de ser positiva-
mente infallivel e comple-
tamente inoffensivo. Pôde-
se, com toda confiança,
administral-o ás creanças,
sem receio de incidentes
nocivos á saúde. Sua
efficacia e inoffensivida-
de estão comprovadas por
milhares dc attestados de
abalisados médicos e hu-
manitarios pharmaceuticos.

A* venda em toda» as
pharmacias e drogarias.
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PHOSPHORINA FARIA

(MATRICARIA HOMOEOPATHICA)
Poderoso remédio para fncIHtnr a acntlcito c pai»

fortalecer ns creanças._
O seu filho tem trez mezes de idade? Co-

mece a dar-lhe a Phosphorina Faria e a sua
dentição se fará naturalmente. A dentição do
seu filho é morosa?

Experimente a Phosphorina Faria e colhe-
rá magnífico resultado.

Um vidro em tablettes 3$000
Preparação do LABORATÓRIO HOMOEOPATHICO de

DE FARIA & CO!»lP. — Rua de S. José n. 75
RIO DE JANEIRO

Depositários: Silva Gomo & C. Rua I* de Março, 151. Rio

Para as horas de recreio, a dis-
íracção mais agradável e variada é a

LEITURA FARÁ TODOS
o melhor magazine mensal editado
em língua portuguezá.,

(Esta revista contém 24 paginas)

Is ALIMENTOS
ALLENBURYS

ÒOHAft!í#TÒ^ DE 3 ATÉ 6;MEZES

^6 MEZES RARA CIMA

Os alimentos lácteos Allenburys, são alimentos que mais
se approximam do leite materno. Os alimentos lácteos sa
preparam instantaneamente pela simples addição de água
fervida, e são convenientes para as crianças débeis como
para as que gozam saúde.

ALLEN&HÀNBÜRYS LTÍ LOMBARD STREET LONDON
AGENTE : W.ARNÒLD BÀISS.
RUA 1? DE MA&ÇÒ 31/íl RIO DE JANEIRO
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DE GRAÇA i
TOPAS AS CRÇAMÇAS IWT€LLI- 1
CCKT€S DO BRASIL PÇVEfl LER: |

Communicamos aos amiguinhos quô{continuamos a enviar figurinhas e ou-
tros brindes do glorioso "XAROPE DAS
CREAíSÇAS", de L. QUEIROZ, o so-
berano remédio contra a coqueluche,
jcatarrhos, bronchites, tosses, etc.

Escrevam hoje mesmo á Secção de
Propaganda "ELEKEIROZ*' *. Rua
São Bento, 83 — S. PAULO, mandan-
do dizer quaes as pharmacias da sua
localidade que ainda não vendem o
reputado "XAROPE DAS CREANÇAS»\.
de ELEKEIROZ. ~ ¦ '""• '.'. < "'*

IPrimeira, IDentição

Xarope Oelabarre
SEM NARCÓTICO

Usado em fricções sobre as geagivas
facilita a S-diida dos Dentes e supprima
iodos OS Âccidentes da Primeira Dentição

Exigir o Sello da União dos Fabricantes

ESTABELECIMENTOS FOMOüZE
.8, Faubourg Saint-Denis

PARIS
e nas Principaes Pharmacias

_W_i_%_pw__•¦
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O MALHO está publicando com grande suo*

cesso as Memórias do actor Brandão.

PARfl TOPOS...
Semanário Illustrado, o mala querido na a.ia. soeis-
dade brasileira. As suas secçôes mundanas, a da
tneatro, musica e cinema fornecem, todos os sabba-

dos, uma bella e completa reportagem
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FRIO PARA KVITAL-O, NÃO HA COMO COMPRAR O DELICIOSO

CAFÉ MOINHO DE OURO B O EXCELLENTE CHOCOLATE

DA MESMA MARCA, A VENDA EM TODAS AS CASAS DE

PRIMEIRA ORDEM.
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A SEMENTE E* UMA MARAVILHA

M?wj netinhos:

MUITOS de vocês não terá pas-
sacio despercebido o facto da se-

mente, qualquer que ella seja.
depois de secca, germinar, 3an-

do origem ao arbusto, á plan-
ta, quando mergulhada na terra

ou na água. E, observando tal facto, ha de accorrer

naturalmente a vocês perguntar por quc uma flor,

por exemplo, fenece no fim de dois ou tres dias de

arrancada do arbusto e a semente, guardada
muito tempo, ainda vem germinar. A resposta

é fácil de dar, meus netinhos. Na flor a vida
não existe porque, depois de colhida, perdeu
ella toda a funcção que a animava. Na se-

mente não se dá isso. Desaggregada do
frueto, posta a seccar, apparece aos olhos

de vocês como um corpo sem vida, como

uma pallinha secca, inerte, morta. Nella, porém,
a vida se encontra num estado latente.

Se vocês tomarem a semente assim secca, mir-
' rada, e a deitarem na água ou na terra, hão de

ver a maravilha que nella se ope-

ra, germinando, brotando, abrin-

do-se em folhas, no trabalho de

nascimento de uma nova

planta..

Na semente, meus netinhos, repito, reside a

vida latente.
Nós podemos matar uma semente, mer-

gulhando-a em água fervendo, em
soluções chimicas tóxicas e ainda
de outras maneiras.

Sem esses meios e sem a

acção destruidora do tempo, a se-
mente tem sempre vida e vida bem

longa. Ha quem af firme que alguns grãos de tri-

go encontrados dentro da sepultura de uma múmia

do Egypto e que ali deviam estar enterrados ha

milhares de annos, germinaram logo quc os lança-

ram dentro d'agua.
A vida activa, revelando-se no crescimento, na

florescência e fruetificação das plantas, exige

reacções chimicas que nunca poderiam se pro-
duzir sem a água.
Não obstante, essa não faz brotar a vida da

semente secca, mas revela a sua existência.

E essa existência prova-nos mais uma vez a ma-

ravilhosa e sabia acção do Creador de todas as
cousas, distribuindo a vida pelos ramos da na-

tureza.

E essa distribuição meus

netinhos, do Creador, como
todas as outras, surprehende-
nos pelo maravilhoso de que se re-

veste .j

J8&^7 ra, germinando, brotando, abrin- netinhos, do Creador, como lSvPKl_ X

^^^r do-se em folhas, no trabalho de todas as outras, surprehende- *k/v<j v^J^^Í Õ

./flífrvr nascimento de uma nova nos pelo maravilhoso de que se re- Vv» J\~Lm y
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ANNIVERSARIOS

Roque, íilhinho do
Dr. José Miranda de Castro,

faz annos hoje.
? ® Festejou domingo ulti-
mo a passagem de seu anni-
versario natalicio a menina
Paula Marina, filhinha do Sr.
Paulo Nascimento Correia.

¦?• <S> Recebeu hontem muitos
cumprimentos pela passagem de

seu anniversario natalicio o jo-
ven Lauro Barreto, nosso assi-

gnante e prezado amiguinho.
*S> $> Faz annos hoje a interessante Carmen, filhinha

do Sr. Álvaro Mendes Costa.
<$¦ 3> Estherzinha de Medeiros, nossa leitora e ami-

guinha, festejou ante-hontem a passagem de seu anni-
versario natalicio.
NASCIMENTOS

Mery, é o nome da interessante menina que veiu
encher de alegria o lar do Sr. tenente
Marino Silva e de D. Guiomar Carva-
lho da Silva.

® <3> O lar do Sr. Mario de Moraes
Tibau, funecionario da Repartição Ge-
ral dos Telegraphos, e de sua esposa
D. Allinges Tibau, acha-se em festas
pelo nascimento de um galante menino,
que recebeu o nome de Delmiro.
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NA BERLINDA

Estão na berlinda as seguintes me-
ninas e meninos do 6o anno, 1° turno,
da Escola Azevedo Júnior:

Célia, por ser bonitinha; Dyla, por
ser alegre; Celina, por ter um gracioso
sorriso. Eunice, por usar vestidos curtos; Iracema, por
ser pallida; Isaura, por ser sympathica; Claudina, por
ser meiga; Irene R., por ser estudiosa; Julieta, por ser
viva; Olinda, por ser elegante; Natalina, por ter linda
dentadura. Clotilde por usar óculos á Harold Lloyd; Isa-
bel, por ser simples; Frederico, por ser traquinas; Zelia,
por ser graciosa; Antônio, por ser estimado; Irene, por
ser pequena, e eu, por ser uma mysteriosa linguaruda.,
Quem sou?

3> <£ Estão na berlinda as seguintes meninas do 4°
anno do 1° turno da Escola Euzebio de Queiroz: Ivette,

por ser a mais gveiosa; Angelina, por ser
a mais applicada; Ignez, por ter lindo sor-
riso; Nadyr, por gostar de fazer caretas;
Maurilia, por ser muito meiga. Altair, por

ter uns olhos languidos; Sylvia, por
usar vestidos compridos. Doralina, por
ter uns lindos cabellos; Zulmira, por

ser muito comportada; Zaira, por ser bo-
nita. Diva, por ser boa pianista; Elisa-
beth, por gostar de dansar; Norah, por
ter cabellos castanhos; Jandyra, por ter
olhos grandes; Anayde, por ser muito
esquecida, c eu, por gostar delia.

<$><í><$r<ír<S><S><jp<S><j><Sp<S><£<$><S>

MENINO! *>
<S>

A maior ou menor grande- ?
za do teu futuro depende *
de ti mesmo. Se forem per- Q>
sistentes, o teu amor pelo ?
estudo e a tua dedicação ®

® pelo trabalho — has de ven- ^>
*§> cer tia vida. E vencer ás ®
® sob a protecção de Deus. ®
<8> <*>
<$><$><$p<$><í><$>^<^<S><^<í><$><4>^>

NO CINEMA.

Querendo fazer um film,
cootractei as seguintes aiumnas
do 4° e 6° annos do Collegio
Emulação: Sylvia Pinto, a
endiabrada Baby Peggy; Nair
Costa, a adorável Viola Dana;
D'Alva Pinto, a sentimental
Dorothy Dalton; Esther Da-
niotti, a attrahente May Alli-
son; Julieta Simão, a irresis-
tivel Pola Negri; Maria José, a
encantadora Bebe Daniels. Helena,
Simão, a graciosa Betty Compson; Eunice Oliveira, a
incorrigivel Shirley Mason; Delphina Lima, a socegada
Mary Pickford; Heloisa Pacheco, a bella companheira
de Jack Coogan; Francisco Carneiro, o impossível Chico
Boia; Paula Rodrigues, a indiscreta Ruth Roland, e eu,
a bisbilhoteira da classe.

NO JARDIM...
Em São João de Merity, encontrei um ramilhetc com

as seguintes flores: Esther Freire,
uma cravina; Jacy de Oliveira, uma
camelia; Nazareíh Sutinga, uma ma-
gnolia; Sara Fontes, uma dahlia. Cel-
cernira Pinheiro, uma orchidéa; Isabel
Carvalho, uma violeta; Esmeralda
Freire, uma rosa; Luzia Fantini, uma
angélica; Walter Velloso, um lyrio;
Elyseu Freire, um malmequer; Harol-
do Medeiros, um crysanthemo; Raul
Borges, um copo de leite; Octaviano
Borges, um copo de leite; O. Carvalho,
um jasmin, e eu, um cravo.—/.. M. N.-.

xt M LEILÃO,™ M

s JSt
o m Km

Estão em leilão as seguintes meni-
nas do 4° anno da Escola Benjamin Constant: Quanto
dão pela meiguice de Alzira? pela graça de Alice? pelo
attrahente olhar de Juracy? pelo riso sympatluco de Ma-
thilde? pela graciosa altura de Léa? pelo lindo signal
de Hilda? pela bondade de Zayra? pelo capricho de Ly-
dia? pelos negros e grandes olhos de Carmen? pela agi-
lidade de Carolina? pela modéstia de Haydée? pelos ca-
bellos de Maria? pela meiga voz de Iveta? pela obedien-
.cia de Natalina? pela sympathia de Leonor? e pela mi-
nha... lingua?

^ ® Estão em leilão as meninas e meninos da Ti-
jucá: Quanto dão pela gorducha Lenira? pela meiguice
da Devanaghi ? pela estudiosa Lucy ? pela bonitinha Re-
gina Lúcia? pela intelligente Jacy? pela
sympathia da Diva? pela amabilidade da
Nicolina? pela bondade da Edna?
pela vivacidade da Yvette? pelo
sorriso da Lourdes? pelos gran-
des olhos pretos da Guiomar? pelas
boas notas do Dirceu ? pelas
travessuras do Paulo? pelo sympathi-
co Darly? pela graça do Joel? pelos ca-
bellos dourados do Luiz? e pela intel-
ligencia do José?

SAUMU^MI

mm *
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o A PRAGA DO GATO CAHIU..
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ÕM dia, comprade Burro, como vae você? — dizia o Dr, Macaco saudando
o Burro.

Vou indo, compadre, como posso, sempre
a lamentar a minha triste sorte!

Então, não és feliz? — perguntou o Ma-
caco.

Qual feliz, compadre! — gemeu o Burro,
que contou a sua historia. Vivia numa estribaria onde comia
alguns feixes de capim, alfafa, milho, fubá e ás vezes dei-
xavam-lhe pastar solto como naquelle momento. Em compen-
sação, trabalhava muito e o homem que o fazia trabalhar
davá-lhe muita pancada e o obrigava a fazer vários tra-
balhos. Era elle quem puxava a charrette do dono, quem
carregava ás costas as pessoas que vinham visitar o amo.
Além disso, puxava a carroça com a pipa d'agua, movia a
almanjarra para moer a canna, carregava a cangaíha com
os jacas de bananas, emfim, era uma espécie de páo para
toda obra.

— Hoje, me arrependo de não ouvir os conselhos de
minha mãe! dizia o burro. Ella mandava-me á escola. Eu
via passar a professora, D. Girafa, com os meus collegas,
que iam alegres para o estudo. Em vez de acompanhal-os,
escondia-me.

Minha mãe, então, dava-me muita pancada e obrigava-
me a acompanhal-os. Lá ia eu constrangido, nunca sabia a
lição e ficava de castigo.

Um dia, o gato ficou de castigo e eu ri-me delle. Furioso,
rogou-me uma praga. Disse que as minhas orelhas eram
legitimas e que eu havia de carregal-as toda a vida com a
minha burrice. Só porque eu ri das orelhas postiças que a
mestra lhe pregou,

E a praga do gato cahiu, compadre!

£*_?^~L^J J-^v ^ .
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MILA, O ESCOTEIRO DETECTIVE

O TRIUMPHO DO FURÃO
CONTO DB BENEVENUTO C E Ll I N1

{Continuação)

1925 ooooo;
17- m im-rji»-i"U m-amrm.g,.*

Meia hora mais se passou. O senhor B. C.
estava agitado e de instante em instante consultava
o relógio, ia até á rua e voltava a sentar-se. Por
volta do meio dia appareceu o grupo dos sete me-
ninos, que passando pela frente do caramanchão,
finçiam não vêr o senhor B. C. e seguiram cami-
nho para Água Branca.

Correu tudo bem! disse o monitor ao sé-
nhor B. C.

Como sabes?
1— O Zézinho deu-me signal combinado: aba-

nou-se com o chapéo. —
1— Esperemos então... disse o senhor B. C.
Meia hora depois, entrava no largo da villa,

o Judeu Errante, desorientado e esbravejando:
Roubaram o meu neto! Mataram o Fiel!

Malditos! Eu sou o Imperador! Hei de matal-os
todos!...

E encontrando no caminro uma creancinha, o
venlho eugueu o páo sobre ella, gritado:

Mato-te! Cachorro!
O povo accorrêra, e já um soldado do desta-

camento segurava-lhe o páo, gritando:
1— Estás louco, velho do diabo!
Mais o Judeu Errante tornára-se furioso e fo-

ram precisos uns dez homens para subjugal-o.
¦.— Isso era de esperar! disse alguém. Esse

velho era louco e andava ahi solto! Mais dia, menos
dia fazia uma desgraça.

Encerraram o velho num quarto, onde elle gri-
tava e se debatia, e o soldado foi telephonar para
a Central, pedindo o carro dos loucos.

O senhor B. C. então, tomou um automóvel
que regressava vasio para a cidade, e com o Edgard,
partiu da freguezia. Em caminho encontrou o gru-
po dos sete escoteiros que o aguardavam, e trouxe
todos de automóvel, recomniendando-lhes que, ás
5 horas da tarde, em ponto, estivessem fardados no
hotel de Oeste.

E' o fim! disse elle aos meninos. Depois
não os incommodarei mais!

Incommodo nenhum! disse um dos escotei-
ros. E o senhor sabe porque não continuamos»:

Sei. Sei. Só peço a vocês todos que se
conservem sempre escoteiros, leaes, puros e desiu-
:eressados, guardando-me um pouquinho de amizade.

Toda! exclamaram elles. Nenhum de nós
pôde se esquecer do nosso mestre e amigo. ..

Voltemos atraz e vamos encontrar o auto-
movei do Mila chegando ao ponto, onde terminava
a estrada, em um caminho.

E' aqui! disse um escoteiro. O carro pa-
rou e desceram todos. O escoteiro que falara con-
tinuou: Vocês seguem este caminho e vão se esca-
lonando de 500 em 500 metros.

Os escoteiros partiram, dizendo:
Já sabemos o que ha a fazer.
E eu, continuou o Miguel — que 'issim se

chamava o escoteiro, guiarei os senhores até á casa
do velho...

Perde-Ganha fica, disse o Fufão. E' pre-
ciso alguém com o automóvel.

-— Pois vão indo! vão indo que eu cá os es-
pero! disse o Antonico; c começou a passear para
desentorpecer as pernas.

Os outros partiram, com o Miguel á frente,
tendo passado trespostos, ou 1.500 metros, sem
verem viva alma. Só o passarêdo trinava nos ar-
voredos. A certo ponto do caminho, o escoteiro
Miguel, parando, orientou-se e vendo á direita uma
arvore marcada, penetrou na matta. Os outros se-
guiram-n'o cautelosamente. E acompanhando as
marcas feitas; galhos quebrados ou entrançados,
talhos nos troncos, foram caminhando; até que o
Furão que fechava a marcha disse em voz baixa:

Atraz de nós vem alguém!
Occultos! disse o Miguel. E dando o

exemplo, enfiou-se na matta.
Todos se esconderam, e em breve o silencio

reinou por completo.
Ouviu-se um assovio tênue, modulado de certo

modo. O Miguel respondeu com dois assovios cur-
tos, e um prolongado. Appareceu entre a folhagem
um menino, olhando para um lado e outro. O Mi-
guel descobriu-se:

(Continua.)
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CSCOTEIRISMO
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A FORÇA DO MOVIMENTO

... "Um homem, ha quinze
annos, encontrou, não sei onde,
uma ilaitta encantada, e, com
um sorriso nos lábios poz-se a
percorrer as ruas, tocando uma
ária nova feita das mil melodias
que cantam os bosquss, os lagos
e as grutas dos valles.

Como na velha lenda de Brun-
swick, de toda a parte as crian-
ças puzeram a seguir o homem
c a canção: vieram de todas as
bandas, grandes e pequenos,
brancos e negros, todos mar-
chando com a mesma cadência
e cantando a mesma canção, fo-
ram com elle aprender, longe
das cidades, como se vive alegre
e utilmente.

E porque nós cantamos a mes-
ma canção, irmãos escoteiros, é
que somos verdadeiramente uni-
dos.

A' essa lei, á essa promessa, á
esse livro básico que se intitula

ORIENTAÇÃO
Para orientar-se pela bússola

na matta ou no campo não ha
necessidade de trazel-a sempre
diante dos olhos.

Quer-se seguir a direcção nor-
oeste, por exemplo. Para-se,
colloca-se a bússola no chão.
Quando a agulha estiver parada
e a rosa dos ventos orientada,
corrigida da "declinação", mar-
ca-se ao longe na direcção que
se deseja seguir, um ponto bem
destacavel: uma arvore, uma pe-
dra, um pico de morro; guarda-
se a bússola o caminha-se até
alcançar o ponto marcado.

Ahi repete-se a mesma opera-
ção e assim suecessivamente de
etapa em etapa.

Orientando-sc por qualqueroutro processo: sol, lua, estrel-
Ias, da mesma maneira.

NOTICIÁRIO
União dos Escoteiros do Brasil

Cinco grandes associações di-
rigiam o movimento scoteiro no
Brasil:

1 — Federação de Escoteiros
Catholicos do Brasil, 2—Federa-
ção Brasileira de Escoteiro do
mar, 3—Federação de Escoteiros
do Brasil e 5 Associação Brasi-
leiro de Escoteiros.

Sentindo o mal que advinha
para o movimento escoteiro,
dessa inútil dispersão de esforços
em que viviam, as quatro pri-meiras rssolveram se reunir e a 1

O 
"scouting for boys", é devida a de Janeiro de 1925 organizaram

a "União dos Escoteiros do Bra-
sil", o que tem sido a vida curta
mas cheia já de úteis emprehcn-
dimentos da U. E. B. não é dif-
ficil dizer.

unidade do movimento no mun
do inteiro e é isso que faz a sua
força"...

RENARD ARGENTE'.
Trad1. do "Le Chef".

i~^^*á£

Os assumptos mais delicados
e palpitantes sobre instrucção e
unificação tchnica têm sido re-
solvidos pelo Conselho Director
da União e isso tudo numa har-
monia, numa identificação de
vistas que é a mais segura ga-rantia do muito que pela victo-
ria final do movimento ha de fa-
zer a U. E. B.

O actual Conselho Director da
União

O Conselho Director da U. E.
B. ó o seguinte:

Presidente, Dr. Affonso Pen-
na Júnior, D. Ministro da Jus-
tiça.

Thesoureiro, Evaristo Bianchi-
ni, PelaF. E. C. B.

Dr. João E. Peixoto Fortuna,
Padre Leovegildo da Franca e
Bernardo de Almeida.

(Commissão Internacional);
Pela F. B. E. M.

Commandante Sosthenes Bar-
bosa, Commandante Benjamim
Sodró (Secretario Technico) e
Prof. Ambrosio Torres; pela F.
E. B.; Dr. Ibero Bernardes (se-
cretario administrativo), Dr.
Mario França, Prof. Gabriel
Skinner; pela F. F. E.

Dr. Tancredo de Ramos Mel-
Io, Gaspar da Silva Júnior, Vir-
gilio Brito.-

JOGOS
Um cabo de cerca de sete me-

tros é fixado no chão nor meio

de um arganéo ou um páo for-
temente enterrado.,

f-v>OOOOC<>000000000000000000000 <>0<><><>0000^000<>00 0000^00100<>^Í
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IDE SEN HO PARA CQLORIR
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Colorir o desenho que apresentamos semanal-
mente é um passatempo instructivo, ao qual todos
os nossos amiguinhos deverão se applicar. Depois
de colorido o desenho deve ser enviado a O Tico-
Tico, afim de que seja publicado o nome do con-
corrente.

Destacam-se pelo capricho em que foram colo-
ridos, os últimos desenhos que recebemos dos

1 seguintes amiguinhos: — Olympio Abrahão, Onio
Marques da Silva, Lourdes Martins, Zelia Macha-
do, Aroldo de Azevedo, Eduardo Leite Guimarães
Filho, Yára Gama Lobo d'Eça, Maria do Carmo
Guimarães Rezende de Faria, Beatriz Grande, Os-
waldo Rego, Radival Pereira, Alda Sorte, Antônio
Pinto da Fonseca, José Caldas, Helena Grande,
Ruth Toledo de Souza Nilo, Fernando Ra-

phael, Judith de Mello, Alcinda Vanda Gouvêa,
Rodolpho Melardi, Manoel Cardoso de Mello, Di-
nah da Cunha, Dinéa de Oliveira Franco Vaz.
Leda Affonso de Carvalho, Helena de Guimarães
Rezende de Faria, Helder Serra, Risette Pinto de
Souza Moço. Giselda Ferraz da Fonseca, Francis-
co Seabra Caminha da Silva, Joaquim Moreira
Azevedo Turquinho, Luiz Grif faldi, Nilton de Sou- X
za Batinga, Maria Isabel de Souza, Thiers Moraes <>
Silva, Maria Albertina, Francisco de Marchi, An- 0
tonio Pereira Moraes, Nair Lessa, Marietta Tur- ò

queza Bittencourt, Danilo Costa, Ivette Lopes, Edi- Y
na do Espirito Santo, Waldyr de Almeida, Alexan- O
dre Sampaio, Fausto Sampaio e Odalia Ba- v
ratta. 0

Dois escoteiros entram no

jogo, ambos de olhos vendados,
segurando os extremos do cabo;
um leva uma lata fechada cheia
de pedrinlias que com o movi-
mento fazem ruido; o outro le-
va, como arma, um casse-téte
feito de jornal enrolado.

O fim do jogo é que o escotei-
ro armado de casse-téte consiga
attingir e bater no outro, orien-
tado apenas pelo barulho das

pedras na lata.
Os cabos devem ser conserva-

dos sempre esticados..

Ii L U S Ã O E ÓPTICAD

Se os nossos leitores fixarem os olhos nos dois espaços brancos

situados entre as duas fitas de traços oblíquos hão de forçosamente

affirmar que o espaço de cima se estreita para as extremidades e

que o de baixo se alarga para o meio. Reparando melhor, hão de no

entanto, verificar que os espaços são limitados nor linhas rigorosa-

mente rectas.::

O X-GO-TIGO, coimo tem feito todos os

V

8
0
0

CURIOSIDADES

<$ O O nome primitivo da cidade de

Jerusalém era Salem.
Q to Uma das cerimonias do casa-

1 mento no Japão é o enterro dos brin-

\ quedos da noiva, para significar que
' esta terminou a infância*
>ooooooooooooooooooooooooooo 8 OOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJ

armar.

UM MARAVILHOSO PRESÉPIO DE NATAL
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Todas as» peças devem ser collocadas :m cartolina fina e cuidadosa-mente recortadas.

<t

Para facilidade na construcção, '«das
peças são numeradas pela ordem * C<>1|0
cação. Observar o modelo ao lado, ejCp].
cativo da construcção.
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1) /ojé /tíZío, Maria Victoria e Mahcl de Magalhães — Ceará; 2) Moacyr, Paulo, José, Maria e Luis, filhos do
Sr. J. Fernando da Cunha e Silva; 3) Amcrico Celso; 4) £í/»íj é* Gioconda Labrecca; 5) Antoninha, Lelia, Odette,
Odilla e Maria — São Paulo; 6) Maria José e Anna Fernandes, filhos do Sr. Joaquim Augusto Fernandes; 7)
Roberto e Yolanda Floriani; 8) Escoteiros dc S. João Baptista da Lagoa; 9) Fernanda, Haydéa e Maria Alice,

filhas do capitão Dr. Heitor Borges.
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CONCORRENTES, DOS QUAES ü /O EM SORTEIO.
PUBLICO E 4-.64-0 DISTRIBUÍDOS COMO

PRÊMIOS DE CONSOLAÇÃO

i
o

Continua obtendo êxito extraordinário, o nosso grande
certamen, para o qual temos uma infinidade de magníficos
e valiosos prêmios a distribuir, como se pôde verificar pela
relação que abaixo publicamos:

1» P_:E_.I_0 ("Grande Premio Noel")

UMA MATRICULA GRATUITA DE ALUMNO
INTERNO

no maior e mais conhecido Collegio Brasileiro INSTITUTO
LA-FAYETTE, desta capital, para os sexos masculino ou fe.
mlnino. Cureo elementar (4 annos) ou curso gymnasial (5
annos) ou curso cominercial (4 annois),

O ENXOVAL COMPLETO PARA MENINO OU MENINA,
constituo lambem o (primeiro promlo e é offerecido _>elo Pare-
lloyal, a maior c melhor casa do Brasil. Esta valíosissimo
premio <í.m o valor de 13:800J000, sendo _2:000?0.« a matrl-
cuia e 1:8001.0 o enxoval completo.

2o 
"premio

UMA MATRICULA GRATUITA DE ALUMNO
INTERNO

no conceituado o Importante Gymnaslo Sul-Mineiro, situaJo
cm Itanliandu', cidade do Entado de Minas que se recommen-
da pela sua altlludo que 6 do 014 metros.

l!m uniforme completo

(blusa, cullote c kcpi) constituo também o 2° Fremio e é offe-
recido pela conceituada firma Pinto Scarpa & Cia., de Itanhan-
dü. E-ite premio;tem o valor de 6:300$000, sendo 6:000$000 a'matricula e 800J00O o uniformo.

8" PREMIO

Estrada de Ferro electrica
Esto magnífico premio do valor de 1:500$000, £¦ quasi uma

entrada de .ferro nuthcnUca! Longos trilhos, estação, tunnel,' d-svioa. postes fie. iliuminação c, finalmente, a locomotiva e car-
' ros da passageiros movidos a electricidade, tudo cuidadosa-
mento construído nos Estados Unidos e a nôs Pr .erecldo pela
conceituada cosa Óptica Inglesa, ã. rua do Ouvidor n 12,, esta-
.«lecimento do artigos de óptica material photogrtti.hico, machi-
nas falantes "Sonora", artigos dentários c outros.

t° PREMIO

Apparelho cinematograpliico Pathé-Baby

Premio Interessante, o do grande utilidade, pois através
seus fiims naturaes o comédias do grande moralidade, é um
grande ensinamento para a juventude. O cinema Vathé-Baby
movido a electricidade, 6 acompanhado de cinco magnífico.
íilm. sob oa títulos: Arrojada desoida cm pára-quedas — Os
cães amestrados — O lobo c a cegonha — As al/orrecase Ai
cataratas do magaea. — Esto excellente premio do valor de
47.ÍQQ0. 6 offerta da Bocletó Franco Brisihenne Pathê Baby

k rua Rodrigo Silva n. SG.
6» TREMIO

Um grande abat-jour

em artisxis para crennca.. e colleglaes Villa as Paris, A rua
dos Ourives, 35 e Buenos Aires, 70 78, se compõe do farda-
mento completo para escoteiro, com o respectivo equipamento,
chap6o. lenço, etc.

7° PREMIO

Um terno de casemira

Feito sob medida e em magnífica casemira, este valioso '
premio do valor de 200ÍOOO, é de Alfaiataria Alberto 6 rua da ,
Carioca n. BO, tei. Cl.

8° PREMIO

Uma cama de ferro com gradil
Solida e elegante construcç-to, do valor de 200JÜ00, da

fabrica em Porto Alegre, Wallig & Cia., o offereclda pela sua
filial nesta Capital á rua Marechal Floriano Peixoto, 6.

»', 10» e 11» PRÊMIOS

Tres elegantes chapsos para meninas

Cuidadosa e elegante confecção do valor de 70J000 cada '
um, e offerecidos pela Casa Castro, á. rua, Urr.guayana nume- i
ro II, de propriedado dos distinctos commerciantes Irmãos ¦
Castro.

12° TREMIO

Um apparelho de chicaras
Completo e lindo apparelho de chicaras, do valor de'65ÍOOO,

em alumínio o acondicionado em caixa apropriada. Este in-
teressante premio e os 30 que se seguem abaixo, sS.0 oíferecidoa ,
pel'0 TICO-TTCO.

13» PREMIO

Um piano de cauda
Este original e bem acabado piano de cauda, do valor de

C3$000, constitue um premio magnífico para os quo (tostam de '
musica.

14» PREMIO

Uma estrada de Ferro

Menor que a que constitue o 3° Premio, o do valor de 60JO00.
ê, entretanto, muito Interessante, tendo trilhos e vario-* wa-
gons.

15» PREMIO

Uma caixa de ferramentas
Completo estojo de ferramentas, em magnífica caixa de

madeira, do valor de 60$000.

16° PREMIO

Um cupido

Original e Interessante boneco, de grande tamanho o em cel-
luloide. do valor do 55$000.

17° PREMIO

Um fogão de folha

interessante brinquedo, tendo varioa trens de cosinha e an valor
da 52Ç000.

18°, 19» e 20° PRÊMIOS

Lindo ota{-/oiir com lâmpada, artisticamente confeccionado,
an valor d. 420$0«0, offerecido pela conhecida casa í . R. Mo-

) reira & C, estabelecimento do material electrico, ínstallações
de forca o Iiw. motores, dynamos, etc, com sede principal a
Avenida Rio Branco ns. 107 o 109.

C° PREMIO

Um fardamento completo de escoteiro

. Esta util premio, do valor de 300Í00O offerecido pelos com-
L teveiante* Antônio Maciel & C, proprietários da casa esptcial

^<XK>0000<>C>00000<>000<>0000<>00 13 >0<>C^OO<X>0<X><>O.C>0<>0<>00000<>OC'Í

Tres cavallos

De cerca de meio metro de altura, suo movido* por quatro
pequenas rodas que os supportam. Estes prêmios teetn o valor
de 505000 cada um.
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21» PREMIO
Uma corrida

Este Interessante prêmio ê uma corrida do cavallos, monta-
dos por heibeis jockeys o movidos automaticamente. Tem o.
valor de 50?000.

, 22", 23» e 24° PRÊMIOS
Tres lindas bonecas

Vestidas ao rigor da moda, essas lindas bonecas de tama-
nho regular, abrem e fecham os olhos, e teem o valor de 485000
cada uma.

25», 2C» e 27» PRÊMIOS
Tres trens de madeira

Construídos dc madeira e caprichosamente pintados, con-
stituem, tambem, um prêmio interessante e tem o valor de
45$000 cada um .

2S» e 29» PRÊMIOS

Dois completos jogos de ferramentas para jardim
O titulo deste prêmio está a indicar quo se trata de um

bello brinquedo para jardim ou praia, tendo cada um o valor
de 45S00O.

30» PREMIO
Um estojo de tiro ao alvo

Este prêmio é constituído de uma espingarda, pistola e
mia, próprios para tiro ao alvo, e tem o valor de 40$000.

31» e 32» PRÊMIOS
Dois aeroplanos

Original brinquedo este, tendo forte mola, que o faz voar
a grande distancia. Seu custo é de 35$000 cada um.

33» PREMIO
Um piano

Não sendo de cauda, é, entretanto, muito original e bonito,
e seu valor é de 30$000.

34», 33» e 36» PRÊMIOS
Tres carros de madeira

Solidamente construídos e pintados com muito gosto, estos
brinquedos representam um bom prêmio, e teem o valor de
25$000 cada um.

S7» e 38» PRÊMIOS

Dois jogos completos de Ping-Pong

Desnecessário descrever aqui o valor desses prêmios, pois,
são bem conhecidos. O preso de cada logo completo ê de 23$000.

39» PREMIO
1

Um grande chocalho de celluloide

iindo brinquedo para acalentar creanças, do valor de 20$000<

40°, 41» e 42» PRÊMIOS

Tres lindas bolas de borracha

De grande tamanho e cuidadosamente coloridas, teem o va-
lor de 15Í000 cada uma.

43° a 72» PRÊMIOS

Trinta pares de calçados "Fox"

Em dois typos, elegantes e finos, bem acabado trabalho da
acreditada fabrica Fox, sita á rua Mendonça n. 9 (Santo Chris-
to), de propriedade dos Srs. Braga & Woolman.. Cada par de
«apato tem o valor de 255000.

73° a 82° PRÊMIOS
Dez cobertores para collegiaes

Magnífico artigo que a Casa Passarello fornece para os
collegiaes. Offerta dos Srs. Ferreira Passarello & C, estabe-
lecidos á rua Sachet n. 15. Este magnífico prêmio tem o valor
de 251000 cada um.

83° a 112° PRÊMIOS

Trinta maletas para collegiaes

GRANDE CONCURSO DE
NATAL

COUPON

N. 5
29 de Agosto de 1925

m****************,*******.*****-*******^

Útil prêmio este,
para creanças tran-
trportarem livros e
utensílios escolares,
do valor de 87000,
7?0C0 o «$000 cada
uma. Offerta da Im-
portanto Casa Mat-
tos, dos Srg. Ferreira
d-9 Mattos & Q., &
travessa S. Francis-
oo da Paula ns. 22
• 24, casa especial

113° a 127° PRÊMIOS

SETEMBRO ~ lDUò wooo J
em artigos de papelaria, vidros, postaes, folhinhas, quadrus, Ã
espelhos, etc. X

0oo
dúzia cada caixa, de super-sabonete "Olivan", maravilhoso pro- O
dueto do Laboratório Oliveira Junior & Cia. Ltda. a rua 2 de QDezembro, 77. O valor de cada caixa desse delicioso sabonete A
é do 30JOOO. v

0
0

São quinze caixas de uma dúzia cada caixa, desse magni- 0fico sabonete. Hygienico e medicinal, de perfume novo e agra-A
davel, este prêmio é tambem do Laboratório Oliveira Junior e Y
Cia. Ltda., tem o valor de 24ÍU00 a caixa. V

142° a 165» PRÊMIOS
24 Latas de fino biscoito inglez Malted

Saborosíssimo producto dos Srs. AHen & Hamb irys,
de Londres, offerta do
da firma no nosso paiz
tem o va.m- de 12$000.

Quinze caixas de sabonetes Olivan
Estes prêmios são constituídos por quinze caixas de uma

12S' a 141° PRÊMIOS
Quinze caixas de sabonetes Rosan

0
Lt., A

Sr. W. Arnold Ba:ss, representanto X
Ai lata desse delicioso bissoilo inglez Vo,

1CC° PREMIO a

Um theatrinho .

Este interessante prêmio feito em grande cartão de varias
cores, 6 de grande effelto e offerta do W. Arnald Iiaiss, á rua
1» do Março, 33, representante dos atamados produetoa Aliem- '
burys.

167° a i69° PRÊMIOS

Tres lindas caixas de bom-bons <
fa- X
da VEstas caixas de fantasia, contendo deliciosos bon-boss

bricados pela importante fabrica Patror.e & Cia.,.á. rua
Lapa 12, tem o valor do 20J00O cada caixa. O

170» a 175° PRÊMIOS X

Cinco assignaturas annuaes da ILLUSTRAÇÃO BRASILEI- Q
RA, a rainha das revistas do Brasil. O preço de cada assigna- A
tura: OOWOO. X

176° a 1S5° PRÊMIOS Ã

Dez assignaturas annuaes do PARA TODOS... sujruosa re-
vista de sociedade e cinema. O preço de cada aitiguatura:
48*000.

1SG° a 195° PBEMIOS

Dez assignaturas annuaes da LEITURA PAPA TODOS a
popular revista do Brasil. O preço de cada assignatura; 25JU0O. '

196° a 205° PRÊMIOS

De assignaturas annuaes da LEITORA PARA TODOS o
melhor magazine mensal. Preço de cada assignatura: 2OS00O.

20C° a 225» PRÊMIOS

Vinte assignaturas annuaes dO TICO-TICO. Prego de cada
assig-nalura: 15$000.

226° a 275» PRÊMIOS

Cincoenta ALMANACHS D'0 TICO-TICO. para 1D2Ò, o me-
lhor presente de Natal. Preço de cada exemplar: 51500.

4.640 PRÊMIOS DE CONSOLAÇÃO
NatalDurante o sorteio publico do Grande Concurso

d'0 TICO-TICO, serão distribuídos, a tituio de consolação, ás Q
crianças presentes, os seguintes prêmios: A

320 SABONETES "OLIVAN", de perfumo finisslmo, offe- X
recidos pelo conceituado Laboratório Oliveira Junior, do3 Srs. V
Oliveira Junior & Cia. Ltda. Q

320 SABOXETES "ROSAN", offerecidos pelos mesmos acre-
ditados chimicos industriaes Oliveira Junior & Cia., Ltda.

1.000 SACCOS de BOM-BONS, offerta dos Srs. Fatrone
& Cia., fabricantes dos preferidos chocolate e bom-bens finos Q
e deliciosos caramellos maica "Patrone". A

1.000 TUBOS DE DENTIFRICIO "ANTIPYO \ a morte X
certa da pyorrhéa, offerta da conceituada casa Optka Inglczu, v
a rua do Ouvidor, 127. O

1.000 ENTRADAS DE CINEMA, proporcionadas amável- A
mente pelos Srs. Marc Ferrez & Filhos, representantes dos afa- X

8

mados fihns Pathé
New York, Pathé
Consortram e Oau-
mont, rua da Qu:-
tanda, 21, pi-oprieta-
rios do Cinema Pa-
the, um dos melho-
res da Avenida.

1.000 BALÕES
D E BORRACHA,
offerecidos pela"CASA COLOM-
BO", á avenida Rio
Branco, esquina da
rua do Ouvidor.

GRANDE CONCURSO DE
NATAL

COUPON

N. 7
S de Setembro de 1925
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©RÜBS®S
r_ESULTADO. DO CONCURSO ,_T. _0SO

_ oluoionlsfas: — Gricha Gopp. Augus-
to Santiago, Carolina de Souca, Nilo Ri-
beiro Guimarães, Rubem Pinto de Souza
Moço, Edda Belfort Torraca, Teimo do
Coutto Teixeira, Braz Guimarães, Wil-
Eon. Ferreira da Silva, Haydée Moraes do
Camargo. lida Moreira da Silva, Maria
Jos. de Oliveira Carvalho, Sarah Fon-
seca, Ruth Emery Carvalho, Gioconda
do Carmo Labecca, Aloysio Dias. Arml-
de Lima Câmara, Delphina Gonçalves-tio SA Filho.' Herminia Visitti, 'Nirco
¦Cordovil, Estephania Pastor1, 'Od,ette
Reis, Zenaide Castro Marques, Jurandyr
Pires _Iodesto, Judith Heloísa Sucupira,
Celso Ferreira da Cunha, Judith Marc .
Lenita de A. Ribeiro, João Amarim, Lu-
cia Alvarenga. Yara Carneiro Magalhã-
M, Nilson de Souza Batinga, Eccosia de
Guarabyra, Jorge Henrique Rigeiro. Ar-
Unir Ferreira Netto, Maria Elisa Mon-
teiro, Cerelina Diniz, Guilhermlna Ban-
bino. Viriato Ferreira Araújo da Silva,
Annita Conepiro. Clovis Freitas. Irita
Villa Rilla, Nair do Oliveira, Wellin-
Victor da Rocha Guimarães, Waldir En-
Tirico Amendola. Zinah Ribas, Ubyra-
jara d« Moreira, Arohimedes de Moreira,
Sylvio Costa, Maria Luiza Carvalho, An-
nita Impelliziere .Valma Werneck, E-<
pUigenia Siealdine, Lopes idofs Santos,
J<"«sé Francisco Corrêa, Joaquim do A-
íri.tsal Silva Mano, Cicero Campos. Nico
Indelll Ru.so, Adolpho Osse, Joaquim
Noronha, Lila de F. Ribeiro. Minervina
Quirino de Oliveira. Maria Nair Mon-
feiro, Kilsth Cunhsi, Nelson Calheiros dos
Santr»_ Henrkiu . de Novaes Filho, As-
tolpho' Dutra, Dulce Martins?, Easanolau
do Mello Junior, Odette 

"Estovo das Dô-
res, Carmisa Queiroz Magalhães. Sylvisi
Mello, Milton Balraina Machado, Hyd-
comação Mesquita, Dary Natal, Gilson

Natal, Romeu Natal. Lincoln Natal, Fia-
vio Natal, Maria José Mayrink Limeiro,
Tara Gama LobotTEoa, Moacyr Giraldes,
Otto Giraldes, José Maria do Paiva Ren-
ço, Nicla Morisson Gcraldes, José Ara-
caty Tavares. Maria do Lourdes Mlguez,
Maria dt Lourdes Chaves Ilurberto Vi-

¦__.¦_¦¦¦_. ¦ ¦¦ __—i. _.'-- ¦ ¦ i ¦ ¦_¦ . i' ii

SOLUÇÃO EXACTA DO CONCURSO N. 2.043

eira Junior, Romilita Rodrigues Dias,
Mirialva Tavares, Amalia do As_ss No-
gueira. Hélio Camargo de Oliveira, Pau-
lo Belisario de Souza Corimbab-is, Nilea
da Silva Ferreira, Maria José Foyaz
Nilson Guimarães Barreto. Vera Lussa-
cho Couto, Ricado G. Barreto, Regilnal-

do Guanabarino Mattoso, Maria Alana
Freitas, Anice Assumpção. Ruth de Mo-
raes, Maria Novaes Nicòdenu», Aiiero
Henrique de Miranda, Laífaytse Rodri-
gues 1'ereira. Danilo Freitas Pinto, Ma-
rio Silva, Antônio Rosa de Lima, Cléa
Braga do Miranda, Aniazoninhas, Jacy
son Mario Barboea, Dacio Gutterts da
Silveira. Beatriz de Almeida, J.são Luiz
Peixoto'F. Carvalho, Oswaldo M. Ribei-
ro, Laudeüno Freiro Junior, Quisino Al-
vos Pereira, Olga Toledo Fonseca. Mau-
ro Ernesto de Rezende, Alfredo Ferrrsi.-
des, Vlcen'te de F. Ribeiro. Jorge Bote-
lho, Paulo de Alvarenga, Eunice Hosti-
lia,' Prospero Gargalhone, Fiavio Rodri-
gues de Aguiar, Oswaldo Delia Casa,
Benegracy Lima Cezar. Maria de Lour-
des da Fonseca e Silva, Cal aza na Pei-
xoto Coutinho, Di_'a de Oliveira. Ira-
ceraa Amaral César, Hcraclito Graça,
ria Rogrigues Fereira. Mario Au.usto
Wallaüão, Maria Izabel Rodrigues Fe
reira, Jurandyr Lopes. Thalma Nivera '
Alves, Adovealdo de Oliveira. Waldemar '
Azevedo de Almeida. Jorge Barreto, Ma-
Lute de A. Pinheiro, Gllce de Lourdes
Laguras, Dlonizio Costa, Maria Vaz de
Mello, Francisco Garcia de Araújo. Os-
waldo Lanzonl. L5a Cavallari, Maria Ly-
dia I_. Neves, Homero Dias Leal Rubens i
Dias eal, Marilia Dsas Leal Ondina Agul- ,ar, Carmen Carneiro, Alice Porto Ge-
raldo da Silva Gomes, Benedicto Ròcque
Seroa Motta, Egas Mcniz Pilho Walter ;
I.eão Silva, Sylvio Romcro Gomes. Ma-
rio Rodrigues de Carvalho, Alberto Mar-
tins Pimenta. Maria Arnel.y P-.il.. ms
Yoéga. Carlos' Rubem da Silva, Virçilio
Lopes Fernandes, Anacleto . aymsin«!o,
Innocencio V. dos -anto:;. Washington
Lopes da Silva, Violantina Torro Ca-
pilla, Carolina Firme, H.lder Perra, Os-
waldo Pratee da Fonseca. Yeddinba de
Varques S.ena Dias, Josivo Pereira de

I

_w * >_H__-i
CURE-SE E FORTALEÇA SEU FILHO

NUSTENIL
XAROPE

(Aconito-allium-belladona-bromofonriõ-
louro cerejo). Poderoso especifico dos
bronchios. Tosses re&eldes, anginas, grip-
pe, resfriados. coaueluche e asthma.. (Lie.;
3064).

UÈTMEMIL
Polyvermicida 90 °|* mais efficaz que

1 os _rexr__f_g__ comntuns. Usado pelo Dep_
1'Nac. de Saúde Publica, e receitado pela
I totalidade da classe medica do Brasil..' 

(Lie. 408).

LAXO PURBATIW IUFANTIL
Base mansta (do maná). Único no ge«

1 nero para creanças, é efficaz, tem sabor
1 dc assucar e cão habitua o organismo.]

! (Lie. 40;).

-ç2gJÜS_2«r_^
_>_£__«*-i_s__s_V_

/' BB / _\ _ *\

*1Af.CA^Jr^ReglSTwSi- fi

\ ^^-íifB^ifflP "____"«_'

%

PEPSIL
¦_»!_/ Âm_^__

LEITE INFANTIL
FABRICADO

EM S. PAULO E RIO

• * '_a

Todos os preparados trazem nos rótulos as fórmulas respectivas.
A' venda em todo o Brasil

LABORATÓRIO NUTROTHERAPICO DR. RAUL LEITE & Cia.
Rua Gonçalves Dias 73 *~i Rio

Tri-digestivo infantil (papania-maítma-
pancreatina-vitaminas). Poderoso auxiliar
da digestão e corrector das perturbações ]
na nutrição da creança (Lie. 3CO-..

TÔNICO INFANTIL |
(CONCENTRADO)

(Sem álcool). Poderoso recon.tit_inte !
da» cresttiças e tmiro no _en.ro Ç Fo__-ta__»
nico-arrheno-glycero-phospho-calcio-vitanii-
nosoj. Sabor muito agradável. Lie. 406)..,

CR!füE INFANTIL
(Em pó d extrinisado). 14 variedades d_

farinhas, com digestão «juasi feita. Os
pacotes sâo acampanhados de conselhos
muito úteis sobre regimen alimentar e hy-
giene.

WUBSMld____.2
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quQ todas as mães
m ©esnuiar aos

seus

Timotheo n. 176, em Porto Alegre, Esta-
do do Rio Grande do Sal.

2° Prcmio:
ISAURA ALVES DA ROSA

DIGA,
meu filhinho:
CJ.-HO-Mhli.l-NA
EVITA OS ACCIDENTES DA
da DENTIÇA?Oe FACILITA
aSAHIDA DOS DENTES.
«?/» Podas as Pharmacias

de 12 annos de idade e moradora em Tie-
tê, Linha Sorocabâna, Estado de São
Paulo.

RESULTADO DO CONCURSO
N. 2.050

Respostas certas:
1° — Chapéu.
2o — Capa.
3° Brinco.
4* — Luva-Uva.
5' Cedo-Dedo.

Solicionistas: — Dantllo Plana, Joze-
fina Luartier, Maria Isabel Souza, Ro-

Brito, Thcobaldo A. Nanhor, Darlo Btt-
tencotirt, Ruth Moraes Silva, Cella Ma-
galhües Leite, Frederico Viotti, Benedi-
cto Pereira Lima, Lydia Petioverê, Ar-
mando Caputo, Cid Cet.ar, LeopoMino
Ilairao, Paulo Patisma da Silva, Fábio
Sarmento Chaves, Luiz C. Monteiro de
Barros, Danilo Costa, Francisco Eugênio
Santas. Carmen de Azambuja, Angelina
Del Vocchío, Joanna D'Are, Heroiso Aguar,
Ruy Freire Ribeiro. Eliza Iseold, Celso'Fortunato dc Almeida Carolina Peixoto,
Ruy de II. Werneck, 

'Nylsa Bularmaqui
Etellone, Alfredo Possidonlo. Maria Jo-
sê Ribeiro, Marclllo Medeiros. Lygia de
Barros, Milton da Silva Castro. Carlos
da Silva Castro, Eduardo Simonsen. Is-
nard Mala Bezerra. Yolanda Caruzo,
Yvono Leite de Andrade, Gertrudes Ca-
ruüo Rodolpho Peblorne, Armando Pen-
tagna Queima, Oraslella Moreira, Jullc-
ta Moreira. Diogo Cabral de Mello, Ma-
ria de Avellar Werneck, Syivio O. Silva,
Syivio Mariz Sarmento. Admar Santla-
go Medeiros, Mario Gràvina, Corina Sal-
les. Irlga Maria da Silva, Waldyr de Oli-
veira Souza, Francisco Faria, Affonso
de Vergueiro Lobo Mario Bittencourt
Filho, Eulallo R. Ribeiro, Joaquim Cor-
rôa do Magalh3.es Dirceu Brasil Galvão,
Osoro Lobato, Wilson Saldanha, Yvone Luz,
Álvaro Silva Paulo Caruzo, Edson Silva,
Danilo riazza, Alayde de Andrade, Ruth
de Carvalho Jullo Haddad, João Bosco
Penido Burriier, Antônio Maria Peaido
Burnler, Antônio de Freitas - Malaman.
Maria de Loiirdes Macedo, Nadir Almei-
da. Homero Nogueira. Roberto Telxel-
ra Pinto, Renato Teixeira Pinto, Ronal-
do Teixeira Pinto, Ann'ta Caruso, Marl-
na Benevides, Alice Lopes Ferreira, Al-
varo de Faria Salgado, Fausto Sampaio
o Carolina da Silva Fernandes.

FOI O SEGUINTE O RESULTADO FINAL DO
COIÍCUKSO 2.043

1" Preinlo:
CURT SCHROEDER

de 6 annos de idade e residente á rua JJr.
> svs^v^wyyvi^^%»*^^»t^»^i^»'wvvvvv%»>^^^^vSsA/Ss*>/s»^i^i<>/y

PI LU LAS

triluln» de Fapalnn e Podophyllna)
Empregadas com euceesso nas moles-

tlaa do estômago, fígado ou Intestinos.
Estas pílulas além de tônicas, são indi-
cadas naB dyspepslas, dores de cabeça,
moléstias do figado o prisão de ventre.
São um poderoso digestivo e regularisa-
dor das funecões gastro-intestinaes.

A' venda em todas as pharmacias. De.
positarios: Sllvano Almeida & Cia. Rua
dos Andradas, 72. Vidro 2$500, pelo cor-
relo srooo. — Rio de Janeiro.

ê que os restos de comida que ficam i
nos interstícios dos dente3 fermentam,'
2 horas depois. Essa fermentação é a '
causa das caries.

Lavando a bocea, de manhã e á nol-
te, com água o algumas gottas do Den-{
ti.ricio Medicinal ODORANS, evita-se j
essa fermentação prejudicial.1 frasco, com pinga-gottas. .. 8$000 '

Para auxiliar a-limpeza dos dentes,'
Pasta ODORÀNS, tubo  2?500(

A' venda em toda a parte.

AA

I t \
GRINDELIÂ

DE OLIVEIRA JÚNIOR

BRONCHITE
ASTHMA
COQUELUCHE
ROUQUIDÃO
PEDIR §

t"GRINDELIA"/DE é
^oliveira mm&

Natal, Joüo de CíTvalho. Roque Mencou,
Hugo Xavier da Costa, Antônio Malhei-
ro Filho, Waldemar Walladão, Isaura,
Alves da Rosa. Coralia da Silva Fer-
nandes, Bcrnadino da Costa Santos, José '
da Silva, Gilcindo CorrCa, Lourdes Cam- I
pos. Domingos de Mardo Claubelice ,lieis de Carvalho, Syivio Braga, Fausto
Malafaca Hllma Corrêa, João Amorim, '
Carmosina Maria do Carmo, Ernani Bar-
bosa, Eunicie Azevedo. Margarida Ra-*>reir;i, Jos-í Paz, Lia Cnrvallari Ylldson
Mario Barbosa. Jos. Rabreira, Lldovlno
P. Moreira, Ciirt Sonraveder, Syivio A. '
Glanglarulo, JosC- Glycerio Cabral. Cid (
Cezar Maria Lourdes da Costa Barros,
Eliza' Moreira. Dirceu 'Brasil Galvão,
Ellzario Marques, jDanilo Costa. Ara-
cilda Bentenmuller de Medeiros. Ernesto ,
raiva, Maria Ophelia Botelho da Rocha.
Alci,;do Neves, Maria de Morac Rangel.
Albina Pereira da Cruz. Zeferlno Carlos '
Helegda, Paulo Affonso Aguiar. João QCabral de Mello Netto Virginio Marques "
Cabral de Mello, Duarte Guedes, Elita i
Mortencgro Co.la. João Scaglia Neto ei
Gilberto Amaral.

FOI riíEMIADA A SOUTCIONISTA

CARMEN CARNEIRO

de 6 anr,." do idade c moradora á rua Pc-
reira dc Siqueira ti. 14, nesta capital.

¦¦

mulo Patitucci. -.uth Lopos da Silva, J?-
sus Moral, Zamora, Rubem Queiroz de
Sá, Herccl Amaralina Tenha. Guilherme
Febronio Fontelles, Icarahy da Silveira,
Estelinda de Mello Pimenta, Irita Vilia
Bella Oswaldo Brevilheiro, Jorge M.
Forryat, Eduardo Carlos B. Knapp. Ma-
ria Gregoria Alves de Faria Claudina
Poreira, Gilberto Fundão Ribeiro, Elza
Corrêa da Silva, Maria Patrima da SU-
va, Antônio Vianna de Carvalho, José
Alves de Faria, Carlos Emygdio Gian.
giarulo Celio Castanheira, Antônio de
IFreitas' Malamam, Alberto Pereira do
Valle, Adolpho Osse, Teimo do Couto
Teixeira, Alcyr P. Rangel. Gylce de
Lourdes Azevedo de Almeida, Arsendo
Pessolano, Cláudio de Almeida Freitas,
José Oswaldo PeXtito. Maria das DorSs
Mendonça, Dagoberto' Oliveira Martins,
Arival de Moraes Botelho. Noemia El-
rurgin, Nestor da" Silva -Reis.' Eurico
Marques, Newton Coslta, Pedro Ferreira,
Owal Schafflor Saldanha da Gama, L6-
da Maria de Alburquerque, Anyovaldo
Ribeiro Maltez, Belizario Caldas, .Toa-
quim do Amaral Silva, Mario Silva. Car-
los C6 Sobrinho, Nllton de Souza Batin-
ga, Geraldo Magella No\-aes, Clovis Frei-
tas. Guilhermina Rangel, Eunioe Lussao
do 

'Couto, 
Luiz Gentil de S. Mendes, Car-

mclinda Qardoso Borgre3, Dolfor Raul
Fixher, Willy Haryr. Homero Dias Leal,
Carolina Firme, Izidoro Patufczo, Flaviir

Jo.f Wnssjeonl, com i« *
ntiea, filho de Frsiis-
cisco Bian.onl — Iblrá.

S&o Paul*,

Altesto que meu filho menor da
li mezes de edade. softrendo hor-
rivelmente de umas feridas pelo
corpo, e, i& cancado da recorrer
a tudo Que lhe- .ra prescrtpto. co-
mecou a fazer uso do seu prepa-
rado "ELIXIR DE NOGUEIRA",
do Pharm. Ciiim. JoEo da Silva
Silveira que, em pouco tempo fl-
cou radicalmente curado. O meu
filho chama-se JOSÉ MANZONI.
Autoriso a publicação deste, para
bem da humanidade eoffredora.

8. Paulo — Ibirft, 12 de Marco
dc Vj22. — Iíasiti.eo Mniizcnl —
Testemunha: -" Lula Cícero (Plr-
mas reconhecidas).
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2" — Qual a vestimenta de creança for- punho do concorrente e ainda do vale que

vae publicado a seguir e tem o numero
2.058.

Para este concurso que será encerrado
no dia I de Outubro próximo daremos
como prêmio, por sorte entre as soluções
certas, um rico livro de historias infan-
tis.

2.030 — Mario G. Martins.
2.041 — Zuleide Bompet Guimarães,

Hilda Tod, Sylvio de A. (Silva, Custodio
Teixeira de Carvalho, Arneu Brasil As-
tor. Paulo Padua de Araújo, João Sca-
giia Netto e Adnéa Normanha,

2.044  Jaicy S. Rodrigues, Maria Al-
cina Freitas, Maria das Dores Mendon-
Ca o Dalila M. Cezar.

2.040 Tasso Selistre, Octavio R. Ba-
hia, Nilson Paiva, Heloiua de Oliveira
Lima. Carmelio Santos Villela, Noemia
Rezende, Maria das Dores Mendonça,
Elza Stempinewiskl, Yolanda Caruzo,
Jalusa Rezende, Paulo Caruzo, Maria de
Lourdes Werneck Avellar. Renato Da-
vi-d, Carlos Pereira de Carvalho e Nadir
Goyheneix Braga.

2.048 — Osório Lobato, Achlles Brito
Cardoso, Altacyr Cosia Bittencourt Joa-
quim Lakey Dancuvllle, Martha Lakey
Dancuville, Nelscen Lakey Dancuyille,
Carmen Lakey Dancuville, Carlos da Sil-
va e Castro, Alayde da Costa Maia. Edi-
son Silva, Lygia de Barros, Miguel Noel
Burnier Nylza Burlamaque Stalone, Co-
ralia da Silva Fernandes, Maura Portei-
ia, Waídyr de Oliveira SoU:a, Washin-
Bton Lopes da Silva, Mario Augusto Al-
ves, Eloy da Fonseca, Laudelino Freire
Júnior, Paulo Caruzo. Armando Penta-
•gna Queima, Francisco Amyuthas, Ma-
ria Lourdes da Costa Barros. Paulo Sal-
danha, Luiz de Carvalho Ribeiro, Jo-
ne Etelvina <le Araújo Costa, Orlando
Victor do Araújo Cosia. Gertrudes Caru-
zo, Homero Nogueira, 

' Cacilda Simões
Ferreira, Carlos Pereira de Carvalho
Júlio Haddart, Ronaldo Teixeira Pinto,
Roberto Teixeira Pinto. Antônio Fl-
gueiredo o Yolanda Caruzo.

CONCURSO N. 2.058
TARA OS LHITOKÍS DfiSTA CAPITAI, E DOS

liSTADOS PRÓXIMOS

Perguntas:
i*—Qual o rio da Europa que com uma

letra trocada não é ida ? (2 syllabas).
José M. Patrina da Silva

mada pelo advérbio, pela nota musical
pela parte do sapato? (4 syllabas).

Heloísa Rennó Ribeiro.;

3* — Qual o nome de homem formado
pelo adjectivo demonstrativo e pelo tempo
de verbo? (3 syllabas)

Da mesma.-

4* — Com N sou contração.
Com P usada em lavoura.
Com M sou muito ruim
E com V tempo de verbo

(1 syllaba)
Moacyr Silva.

5* — Qual réptil que é tempo de verbo?
(2 syllabas),

Sarinha. m mJm

aALE
PARA o(OflClM)

nunEtòo 2-058
Eis o novo concurso de perguntas. As

soluções devem ser enviadas a esta re-
dacção acompanhadas das declarações de <]idos a S. A
edade e residência, assignatura do próprio dor, 164.

Acha-se em preparo O ALMANACH
D'0 TICO-TICO, annuario infantil. Pe-

O Malho — Rua do Ouvi-

s O TICO- T/CO
PREÇO DA VENDIA AVULSA

$300
«400

PREÇO DAS ASSIGNATURAS
= Um anno (Serie de E2 ns.) 15Í000
S= " semestre (26 ns.)  8$000 I w--pi.*= Estrangeiro (1 anno)  45Í00O ít°"'° ••••••

(Semestre)  23$000 I Nos Esta<*os
g As assinaturas começam sempre no dln 1 do mez em qne forem fornadas
jg e serão acceltas nnnnal on semestralmente. Toda a correspondência, como ü= toda a remessa de dinheiro, (qne pôde ser feita por Tale postal oo carta H
H registrada com valor declarado), deve ser dirigida â Sociedade Anonyma =
g O MALHO — Una do Onvldor, 184. Endereço telesrapbieot O MALHO —i SRio. Telephones: Gerenciai Norte 5402» Eserlptorlot Norte 6818.

Annnncion: Norte, 6131. Officinas ¦ Villa 0247.
Snccnrsal em S. Paulo dirigida por GastSo Moreirn — Una Benjamin gConstant, 10. — Tel. Cent. 594». Caixa Postal il.
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CALÇADO DADO
| 

.'  A MAIS BARATEIRA DO BRASIL'* ' 1

B
H

AVENIDA PASSOS, 120
Ccnhecidissiaia em todo o Brasil por vender barato e servir bem, lança, a titulo de RECLAME, aos seus freguezesduas marcas de sua creação, mais barato 40 0|° do que nas ou trás casas

Sólidos sapatos em vaqueta escura,
typo alpercata, com salto e pela Casa
Guiomar vendidos a preços que ne-
nhuma casa pôde competir.

Chamo a attenção dos Srs. directo-
res de eólicos, caixas escolares, reco-
lhimentos,. para este artigo de reconbe-
cidissima durabilidade e próprio Ura-
bem para as senhoras andarem em casa.

J*(v ^*k

iM ;fè*%>^ **'_día\.

'303000

MAIS UMA

Este preço é só para este mez
Em fina pellica envernizada preta,
com linda fivella prateada, salto
Mexicano, RIGOR DA MODA,
custam nas outras casas 60ÇOOO.

40S000
MAIS UMA

Este preço é só para este mez
Em fina pellica preta envernizada,
muito brilhante e superior qualida-
de, picotados conforme o clichê,
salto L. XV, RIGOR DA MODA.

_-<-S*_t_| ^m *•?**** J/â

r x*.-.:---' <*e5&&mW

De ns. 17 a 28.
De ns. 27 a 32.

oio f

.., 41500
........ 5*500De ns. 83 a 40  7f>500Pelo correio, mais 1J500 por par.

Pelo Correio, mais 2$soo por par — Remettem-se catálogos illustrados para o interior, a quem os solicitar, Fedidos a
J U L 1 O DE SOUZA

_: -t_._»Jfc__J_-v_vJ_.^ ¦'•¦¦¦"Hiiiiiiiiiiiiiiiiimnin.iwiiiiiimiiiniimiiinimiimiiiiiiiiiiuiiií.•v>o<><>o*->o<><><><>-^^ 17 *x>o<x>o<>ooo<><><><><x><xx><xxx><xx>o
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CONCURSO N. 2.059 0

PAEA OS LEITORES DESTA CAriTAL E DOS TESTADOS

Bem fácil, o concurso de hoje. Têm
vocês no clichê acima dezeseis circulos
com uma letra cada.

Pois esses dezeseis circulos têm de ser
collocados de modo a formar um quadra-
do nos lados dos quaes se leia sempre o
nome e uma ave de vistosa plumagem.

As soluções devem ser enviadas a esta
redaccão, separadas de outros quaesquer
concursos, acompanhadas das declarações
de edade e residência, assignatura do pro-
prio punho do concorrente, e ainda do

vale que vae publicado a seguir e tem o
n° 2.059.

Para este concurso que será encerrado
no dia 3 de Novembro vindouro, daremos
como prêmios de Io e 2* logares, por sor-
te, dois ricos livros illustrados e historias
infantis.

AVISO
Pedimos aos caros solucionistas, para

facilitar o nosso trabalho de selecção de
correspondência, escrever sempre por
fora do enveloppe onde enviarem suas

soluções CONCURSO. Melhor será ter
o endereço: Redaccão d'0 Tico-Tico -
Rua do Ouvidor n. 164 — Rio..

iE
PAOA O (v~í)coricuR>/op4
n úmero >^r'
2.059 AÍ\ \>A^Câ

CLINICA MEDICA 0*0 TICO-TICO

V

S

CONSULTAS DA SEMANA

VIOLETA (Cândido Motta). — Pela
manhã e á noite, use um comprimido de
Ovarine Lematte. Antes de cada refeição
principal, tome uma colher..(das de sopa)
de Panhemol, dissolvendo o remédio em
meio copo de água fria. Faça, por semana
3 injecções hypodermicas, empregando a
Serofcrrine.

Chevretin. Pela manhã e á noite, use
prolongados banhos de assento, contendo
50 centigrs., de permanganato de potássio,
em 2 litros de água morna. Nos cinco ou
seis dias que precedem á época esperada,
use pela manhã e á noite, em vez dos com-
primidos de Ovarine, um cápsula de Api>-
seline Oudin. Durante os incommodos pe-
riodicos, suspenderá a applicação de todos
esses medicamentos. Sua amiguinha deve
usar, antes do almoço, 15 gottas de Sanas,
num cálice de água assucarada, e, depois
do jantar, uma colher (das de sopa) des-
te medicamento: arrhenol 50 centigrs.,
lacto- pbosphato de cálcio 15 grs., glyceri-
na 30 grs., xarope de proto-iodiireto de
ferro 300 grs. Externamente ella deve
usar: extracto de meimendro 1 gr., ex-
racto de ópio 1 gr., extracto de hydro-
alcoólico de cicuta 2 grs., aristol 2 grs.,
pomada de belladona 20 grs., em uneções,
na região indicada, pela manhã e á noite.

F. S. M. (Valença — use o Elixir de
Virginia Nyrdahl, — uma colher (das de
ohá) pela manhã e á noite. Todas as noi-
es ao deitar-se, empregue os Suppositorios
de Adrenalina Marinho.

J. J. V. (Rodeio) — Use banhos mor-
nos geraes diariamente. Depois de cada re-
feição, tome como reconstituinte, o Vyna-
mcycnol. Ao deiar-se tome num cálice
de água assucarada, uma colher (das de
chá) de Sacerol.

BERENICE (Leblon) — Pela manhã
e á noite, uma colher (das de chá) dej
Placentadóse, dissolvendo os granulo3, em|
um cálice de água fria. Ao almoço, ao
jantar e á noite, tome uma colher (das de
café) de Jap Granulado, num copo de
água fria. A alimentação deve ser forte,
— leite, ovos, queijos frescos, miolos, os-.
trás, ovas de peixe, etc. De bebidas alcoo-
llcas, apenas é permittids. a cerveja. Se-
guindo estas prescripções, conseguirá a
volta da secreção ractea. Relativamente á
creança, não é admissível o uso de min-
gáos, sopas, caldos e outros quaesquer ai'.-
mentos, antes dos oito mezes de idade.
Na falta de leite materno, administre o
leite de vacca eserilisado pela fervura e
diluído em egual quantidade de água, tam-
bem previamente fervida.

ADELIA (Rio) — Use : tintura de
colchico 4 grs. iodoreto de stroncio 5

gts., salicylato de sódio 6 grs., extracto
fluido de salsaparrilha 15 grs., xarope de
cascas de laranjas amargas 300 grs., — 3
colheres por dia. Externamente empregue
o Linimento Marinho.

S. A. (S. Matheus) — Use, depois de
cada refeição, uma colher (das de sopa)
de Avaricura. Externamente empregue:
extracto de meimendro 1 jr., extracto de
ópio 1 gr., extracto hy_'ro-alcoolico de
cicuta 2 grs., aristol 2 grs., pomada de
belladona 20 grs., — em fricções, na re-
gião indicada.

M. APPARECIDA (S. Paulo) - De-
pois de cada refeição, tome um pequeno
cálice do Vinho Iodo-Tannico Phosphata-
do Marinho. Para o incommodo do nariz,
faça duas ou tres vezes por dia, applica-
ções de Rhinitol.

DINA (Campos) — A croança deve
usar Lab-Permento Mialhe, — o conteu-
do de metade da medida que acompanha
0 vidro, dissolvendo previamente o rema-
dio em duas colheres d'água fria e jun-
tando-o, dipois de terminada a efferve-
scencia, a um copo da leite frio ou morno.,
Si os vômitos reapparecerem, empregue as
Poções Anti-emeticas de Riviére, — uma
colher da poção n. 1 e, da poção n. 2,
de hora em hora, até a cessação completa,
dos vômitos.

DR. DURVAL DE BRITO

Aviso útil a todas as mães
Em

. passa
aS)ôtde2)&tfc,
^a»"» com a

léWfyêisTOi
tu AamtM SUBSTITUIÇÕES

™2
minutos.

QUEIMA,

BOCGV

ttlXNOTAMMa

ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA

Revista mensal Mlustraéâ
ColHafoorada peitos melhores
escrnptores e artistas macio-

iiaes e estraimgenros.
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PARA TOSSE
Catarrho, Resinados, Bron-
cbite, e evitar Pneumonias,
tome a Emulsão de Scott.

I
O remédio incomparavel para

todas as aífeições do peito e
pulmões e preventivo de tuber-
culose.

Produz robustez, energia e
sangue rico e, sendo um alimento
concentrado, domina toda a
debilidade e renova as forças.

O guardião da saúde em
todas as edades da vida.

EMULSAO

IOE 39E303 -XOX-XO-
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Cura üe um collega illustre
LICENÇA N. 611 ds 26—3—906

Cura radical pelo Peitoral de Angico Pelo-
tense de uma bronchite rebelde, conseqüência
da influenza, como se v6 pelo attestado abaixo:

Attesto que usei, com grande vantagem, o
Peitoral de Angico Pelotense, durante uma bron-
chlte rebelde, consecutiva 9. Influenza. Por ser
verdade, firmo o presente. — Pelotas, 6 d»
Novembro de 1918 — Arthur Brusque.

Outro caso serio — Um caso de tosse pertjinai
curado apenas com o uso de melo frasco do pode-

roso Peitoral de Angico Peiotensel
Declaro que, s_ff._r.tlo ha cerca de 60 dias

de uma pertinaz tosse que me Impedia de tra-
balhar, e apezar de recorrer aos recursos acon-
selhados pela medicina, só depois de fazer uso
do grande remédio, o Peitoral de Angico Pelo-
tense, é que obtive alllvio de tão flagrante in-
commodo, ficando radicalmente curado com o
uso apenas de _• frasco. E por ser verdade,
espontaneamente passo o presente. — Pelotas,
14 de Maio de 1922. — Francisco Antunes Gui-
-uarãe-s.

Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira
de Araujo (Firma reconhecida).

O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-
se em todas as pharmacias e drogarias de todosos Estados do l_ra_i). Deposito geral: — DROU-A-
RIA C. SEQUEIRA — PELOTAS.

O
íbczo

ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de
perdura na pelle do ventre, rachas, entre os dedos
dos pês, eczemas infantis, etc. saram em tres tem-
pos com o uso do PO' PELOTENSE (Llc. St ds16J2I918). Caixa 2$000 rs. na Drogaria PACHECO43-47, Rua Andradas — RIO. E' bom e barato.:Leia a bulla. Formula de medico.
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U PM RESÍfflTliinr'"XAROPE SÃO Jflífl"
O XAROPE SAO JOÃO
FJ o melhor para tosse»
e doenças do peito —*
com o seu uso regular:

1.» — A tosse cessa rspids.
mente.

£.' — As gríppes, c_m3tip_-
ções ou defluxos, ce«
dem e com ellas as
dores do peito e das
costas.

3.* — Alliviam-se promptí-
mente as crise3 <af-
ílicções) dos asthma-
ticos e os accessos
da coqueluche, tor-
nando-ss mais amola
e suave a respiração.

4.* — As bronchites cedem
suavemente, assim
como as inflamai:-
ções da garganta.

5.» •— A insomnia, a febre
os suores nocturnos
desapparecem.

6.» — Accentuam-se as for-
ças e normalisam-sa
as funeções dos o*.
gãos respiratórios.

Tieaa aa mâea consclencio.as devem dar aos seus ,
fllMnhS" «bo^"XAROPE SAO JOÃO ^ 

«>na «oludice \
oue taz bem aos pulmões, prevenlndo-os de graves moléstias. .

_. -_.-_----¦--.-_._>--.<¦--.-» *»_><fc_-i--.----jm-*-

no

_• _$____!__. s^*p**>{ wfwLsxyC Ia'1 • mSy \
_ ___;i ivJssT y5* \

\\ Affl_H|
X r__E^fe*^-i?:::!__í^

A K-___2_#*tviM»ff't_TA!l" 
P--:__;•„ __?_._-»-"• 1/\ i, t_». —... . ,L*. •***'"Í7i*"*?t£,2-—j

ò !' t~oo .__. _,,_, «»""JS!-Jl
O l^">o_.i «,*___> «_VÍ„

O I <W«lllHi_"«,,"_,,(l!
CUEHJÇHEeJRONC

ô l|_|«_i_i_- >,"Im«" ••"!*'"'

^W f:^_^Ül^í^ I¦É 1_AMP_^pi

£| \. aea apanhar ^ - 
^^ 

' 
^-^vf /n

para nao serei ^, .<^T>^>^>.j>,.^ V
o 1/ atreoido j^^t__fi9_B__H_SS^'^ ÒRlvi'J]f^^^^___é^ ____ 8_fe; O
^M^^^^É^I B|| ofW^Wê%\\ Kl Sir -^Fa^^^^ <y>íf S. • *Ni>-*C^^ ^____________-B-__B^|||iB_______0''O*^!.. */

0 

^bo-ufe OORLY!' |/^^^^^^>^ |p:

Oo;o,

O Sabonete J-JUriL/ beneficia a cutis e conserva a formosura
A' VENDA EM TODO O BRASIL
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O M I O

HINOCERONTE, como vocês devem saber é um pachiderme, possan-
te animal de pelle grossa. Têm os rhinocerontes em geral, um ou dois
chifres, muito procurados para a fabricação de bengalas chamadas de
unicornio. Vivem aos grupos, nas visinhanças dos lagos, porque têm
amor á água e gostam de se banhar freqüentemente.

Nutrem-se de hervas, ramos de arvores. São temíveis quando
atacado e defendem-se ás
chifradas em impetuosas
arremettidas ou pisando o
adversário com as terriveis
patas.

Como os homens, os rhi-
nocerontes têm amigos.

As aves aquáticas os pro-
curam quando elles vão se
banhar para catar os ver-
mes e insectos que lhe pas-
seiam na pelle. Essas aves
são os amigos da ocçasião,
por interesse, tiram-lhe os
vermes e nutrem-se com
elles. Ha outros amigos
para depois da morte, que
são as raposas.

A raposa, de faro privile-
giado, não deixa de comer
os restos de algum rhino-
ceronte abatido pelos ca-
çadores.

A,carne desse pachider-
me, dizem, é saborosa e as
raposas têm por ella espe-
ciai predilecção.

; 
•A.T_rocM«V

B_H
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AS AVENTURAS BE GTOQUINWQ —O tubarão
——— .1

Chiquinho, pelo Carnaval do anno passado, foi tomar banho de mar em Copacabana
e, em sua companhia, levou Benjamin e Jagunço. O calor era forte e o banho appetecia,
Todos sabem como Chiquinho sabe nadar.

Benjamin e Jagunço tambem são dois nadadores de fama. Estavam elles brincando,
muito distrahidos, quando viram ao longe, um vulto exquisito nadando para elles. —
(Jue será? — E' um peixe?1 — Um tubarão! Horror! Accudam! iSbccorro!

——^ ______________________ ****

Os pequenos berravam e nadavam para a praia e o bicho, o tubarão, gritava-lhes: —
Parem ahi, seus tolos, sou eu! Sou eu o Cazuza! Mas Chiquinho e os companheiros só
pararam quando se viram em terra...

Onde o tubarão não podia andar. Viram então que o peixe, o tubarão era uma cabeça
de folha de Flandres pintada, que ia servir no "banho de mar á fantasia", com o Cazuza,
o filho da lavadeira.


