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tstá^ sendo ^confeccionado com todo o. esmero o Almanach é90 Tico-'/l^ccer no§7 primeiros



O TICO-TICO — 2 — 23 — Setembro — 1932

SENHORR
Desde o seu ápparecimento vem a re. ista mensal _e figurinos è bordados MODA

E BORDADO conquistando dia a dia a preferencia das Senhoras brasileiras.
A Empresa editora deste mensario jubilosàmente animada com essa justa pre-

ferencia, resolveu melhoral-o e amplial-o em todas as suas secções e especialmente
em sua feitura material. Assim é que dos vários centros mundiae3 de onde se irradia
a moda feminina foram contractados serviços especiaes dos artistas mais em eviden-
cia, dos mais notáveis creadores da elegância.

Com o numero de Setembro que está á venda, terão as nossas patrícias oceasião de
verificar que MODA E BORDADO, revista editada em nosso paiz, se Iguala ou é
muitas vezes melhor que as melhores publicações de figurinos feitas no estrangeiro.
Póde-se affirmar sem receio de contestaçüo que, embora seja 3$000 o seu preço para
todo o Brasil, MODA E BORDADO se equipara a qualquer dos Jornaes de moda3
procedentes do exterior e que aqui são vendidos a 8$000, _0$000 e 12SO0O.

MODA BORDADO
Figurino mensal — 76 paginas. 2 grandes supplementos soltos, 8 paginas a

8 cores, 8 paginas a 2 cores.
FIGURINOS

Sempre os últimos e os mais variado3 e modernos figurinos para baile, noivas,
passeio, casa e sport. As leitoras de MODA E BORDADO devem prestar espeeial cui-
dado, verificando a perfeição e delicadeza do colorido que é empregado nas varias pa-
ginas representando a côr exacta da moda.

Pyjamas modernos, blusas de malha, chapéos, bolsas, roupas brancas.
Lindos, variados e encantadores modelos de vestidos para mocinhas © roupas para

creanças em geral, de fácil execução.
MOLDES

Contractada especialmente para MODA E BORDADO, Mme. Malvina Kahane fome-
cera em todos os números desta revista moldes de vestidos para senhoras, senhoritas
e creanças, com explicações claras e precisas, que tornará facüimo a qualquer pessoa
cortar os seus vestidos em casa com toda a segurança.

BORDADOS
Nos dois grandes supplementos soltos que vêm em todos os números de MODA E

BORDADO, encontrarão nossas leitoras os mais attrahentes, minuciosos e artísticos
riscos de bordados em tamanho de execução, para Almofadas, Stores, Sombrinhas, Rou-
pas brancaB, Monogrammas, Toalhas, Pannos e Crochet em geral, com as explicações
necessárias para facilitar a execução.

CONSELHOS E ENSINAMENTOS
Varias e utilisslmas secções bem desenvolvidas sobre belleza, esthetlca, elegância

e adornos para o lar, são tratadas com proficiência em MODA E BORDADO.

ARTE CULINÁRIA
Em todos os números de MODA E BORDADO, profissional competente na arto

culinária receita innumeros dos mais deliciosos doces, bol03, manjares o outros deli-
cados pratos.
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TJnlca no seu gênero no Brasil, Impressa pelos mais aperfeiçoados processos grapbl-
C03 do mundo, é MODA E BORDADO a revista preferida de todas as famílias bra-
sileiras, que nella encontrarão a verdadeira publicação para a casa.

Em qualquer livraria, banca de jornaes e em todos os vendedores de jornaes do
Brasil é encontrada á venda a revista de figurinos MODA E BORDADO.

Numero avulso 3$000 — Assignaturas — 6 mezes _8$.00 — Anno S5$000. -.

Redacção e Gerencia—r Travessa do Ouvidor, 34 — Caixa Postal 880 — Rio..
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A VAQUINHA BRANCA
Por aquelles agros, fosse de verão, fosse de inverno, ga. Assim as duas atravessavam o inverno — a vaquinha

tivessem as arvores a sua verde opulencia ou forrasse-as farta, Eudalia agasalhda.
a neve; cantassem de ramo a ramo calhandras e pintasil- A primavera entrara com o sol e as flores e toda a
gos ou apenas enregelados pardaes piassem, lá ia, ao rom- alegria festival dos passarinhos. Os sinos soavam na pu-

CAMISAS

per d*alva, caminho do monte, com a velha sainha de sa-
ragoça e sóceos nos pequeninos pés, a pastorinha Eudalia.

Orphã, fora escolhida por má gente que, sem pena
de sua idade frágil, mandava-a ao monte, com o gado,
dando-lhe uma m/ga de pão, e ai! delia se murmurava
queixa."Faz frio!...''

Eh! lorpa, bradavam-lhe, quem sabe se te havemos
de engordar á beira ,do lume, como uma princeza Não
estão lá fora as arvores, que são também creaturas de
Deus? Ou levas o gado ao monte ou sahes duma vez des-
ta casa, que aqui ninguém te viu nascer".

E a coitada partia.
No tempo das flò-

res era até imi goso
aquelle andar matinal
por veigas virentes, ao
som das aguas levadias
que pareciam brincar
nos seixos. Ai! delia,
porém, quando o vento
entrava a esfusiar gela-
do, levantando em rc-
moinho as folhas mortas.

Ainda assim cantava
a pobrezinha, e, com as
faces coradas, parecia
haver agazalhado n o
corpo a primavera, sa-
hindo-lhe a voz dos pas-
sarinhos nos cantos que
desferia, abrolhando-lhe
as rosas vermelhas no
rosto lindo, crescendo-
lhe o trigo maduro nos
cabellos d'o'ro. correndo
a s aguas ligeiras e m
pranto dos seus olhos
fclaros.

Falando ás ovelhas

AMER. PERC. ... 4S9
ZEPHIR .. 8$8" mouss 6$9
tricol 10S8

SPORT mous 5$9
TRICOT .. 9$8

CUECAS
PERCALINE 1$9
ZEPHIR 2$5
Mousseline 3$2
TRICOLINE 459

Meninos M &^-\,y

Rapazes ^\\ /t/s<_

Meias, Lenços, Gravatas, Collarinhos

O GAMIZEIRO
28, 30 e 32, RUA DA ASSEMBLÉA

reza do ar azul e toda a gente aldeã, com os seus trajos-
melhores, acudia á festa enchendo o adro onde se haviam
installado, em tendas, bttfarinheiros com sortimentos que
deslumbravam — saias de panno fino, corpetes d'alama-
res, arrecadas e cordões douro, rendas e sapatinhos tão
exíguos que parecia incrível que fossem feitos fiara ser
calçados.

"Talvez sejam para amêndoas", dizia a pastorinha.
Quanta seduecção! E os bufarinheiros apregoavam'

os preços e cada arca que abriam deixava o povo verda-
deiramente maravilhado.

Eudalia atravessara a feira com o seu rebanho e,
ainda que os olhos a le-
vassem para as tendas
ricas, lá foi tristoniha-
mente a caminho d o
monte.

Uma .manhã, re<
mendando, com pacien-
cia, a sainha de sarago-
ça e lembrando-se do
que vira no adro, a pas-
torinha suspirou:

— Ai! de mim! São
tão felizes os que lá an-
dam em baixo! Ainda
que não comprem, sem-
pre é um consolo olhar
aquellas lindas coisas
que os bufarinheiros
trazem nos seus ceirões
e malas. Pobre de mimi
nem posso parar onde
cantam para que não
riam da minha esfarra-
pada miséria os moços e
as moças que pavonêam
tantas galas. Esconder.-
do o rosto com as mãos,
rompeu a mísera e m

PIJAMAS

2 a 6 annos 4$9
8 a 12 " 0$9

14 a 13 *' 6S9
ZEPHIR sup 8$4
LINOLINE 10S8
TRICOLINE 12$9

magras lá ia. por atalhos fragueiros, tiritando, a desço- sentido pranto.
brir restos d'hervas que servissem de pasto ao seu re- — Não te afflijas, disse-fhe uma voz ali perto. Le*.
banho. vantando sobresaltadamente a cabeça, á procura da pes-

Entre as ovelhas, por ser linda e mansa, andava soa que falara em tal ermo, onde não apparecia viv'alma,
uma vaquinha branca, que era o desvelo da pastora. Mir
rasse todo o pascigo ficando o terreno desnudo, como
arrasado por fogo, sempre para a vaquinha havia um
molho de feno.

Mal começava o outomno melancólico, quando, toda
a gente da aldeia ia ao monte apanhar accendalhas e ra-
mos para o lume, Eudalia, descendo pelas veredas aspe

viu Eudalia a vaquinha que deixara de pastar e, immovel,
fitava-a com os olhos cheios de bondade. Bateu-lhe o
coração e, pallida de medo, ia fugir quando a vaquinha
dormente tornou:

— Não te assustes. Amiga melhor não tcíis do que
eu, que te falo por graça de Deus. Muito tens soffrido,
sendo digna de melhor sorte, porque és boa e os teus pen-

ias, á hora do crepúsculo, trazia foixes de feno e, como samentos são puros. E's nova e, ainda que formosa coma'
lhe perguntassem sc fazia fogo com tal palhada, respon-
dia sorrindo:

— Tenha cu o catre bem fofo c caia a neve que
cahir, sopre o vento que soprar, dormirei quietinha.

No r'gor do inverno, se alguém entrasse no palheiro

nenhuma, queres enfeitar-te. E' justo. Não chores: aqui
estou eu para valer-te. Toma o teu tarro, ordenha-me e
verás o le!te, sahido de corpo virgem, mudar-se em luzen-
tes moedas de praia. Leva-as e gasta-as como entende-
res, e, sempre que tiveres necessidade de dinheiro, faze o

cm que dormia a pastora. acharia a vaquinha rum'nando que te disse e logo serás servida com abundância. Lem-
sobre o feno e a pequenina aconchegada a ella e, até bra-te, porém, do inverno e do feno que me sustenta nes-
fim das neves, o leito de Eudalia alimentava o animal se tempo de esterilidade. Dentro da maior ventura cum-
que, com o calor do seu corpo branco, aquecia a sua ami- pre ter sempre presentes os dms adversos.



O T I C O - T I C O — 4 28 ^'Selembro^ Tj) 32

A pastorinha não se decidia a mo-
Ter-se e foi necessário que a vaquinha
repetisse a ordem e até a impuzesse
para que ella tomasse o tarro e, aco-
corrando-se, comçeasse a mungil-a.

Que leite claro ,e como rebrilhava á
luz! O tarro pesava tanto que ella o
depoz no chão e o leite sempre a jor-
rar. Quando a espuma transbordou a
vaquinha disse:

Despeja-o agora, toma as moe-
das, vae á feira e compra o que qui-
icres. Faze-te bella e sê feliz. Não
te esqueças, porém, de mim. Aqui fi-
co á tua espera. Poderás ser rica cu-
mo a mais rica se não te descuidarcs
do feno que me deve nutrir no inver-
no e, quanto ma;s me fortaleceres,
tanto maior será a somma que de
mim poderás tirar.

Timida, a principio, Eudalia, le-
vantou o tarro, que pesava; por fim
despejou-o e centenas de moedas rola-
ram tilintando.

Um thesouro! Deus do céo! um
thesouro! Encheu um sacco e rindo,
cantando, desceu o monte a correr.
Foi direito á feira e, de tenda em teu-
da, comprou de tudo, gastando até á
ultima moeda.

E que linda ficou com uma saia
bordada, corpete de alamares, sapati-
nhos de velludo, arrecadas e cordão
doiro!

Os da aldeia pasmaram quando a
viram atirar moedas ás mancheias ao
balcão dos bufarinheiros e a gente
que a havia agazalhado, a principio
com arrogância, com brandura depois,
interrogou-a sobre a origem daquella
fortuna, mas como Eudalia guardas-
se o seu segredo força lhe foi pagar
as ovelhas e a vaquinha branca, sen-
do despedida, por impura, da compa-
nhia dos que se diziam seus únicos
protectores.

Riu-se a pastora, sem ouvir as vo-
zes que lhe lançavam de ingrata e per-
dida, metteu-se airosamente nas dan-
sas e não houve moça mais requesta-
da do que ella, que até os orgulhosos
filhos dos rendeiros foram tiral-a pa-
ra as quadrilhas..

Quando, noite alta, regressou á
montanha, a vaquinha, que ruininava
deitada sobre o feno fresco, pergun-
tott-lhe:

Então, como te correu o dia?
Feliz! Feliz! Como te agradeço,

minha vaquinha branca, toda a ale-
gria que experimentei. Diverti-me co-
mo nunca e estou bella como as prin-
cezas dos contos. Vi-me a um grande
espelho, mais claro do que as fontes,
e achei òs meus olhos encantadores.
Como são azues! E esta saia e este
corpete? e estes sapatinhos? e estas
jóias? E, atirando os braços ao pes-

coco da vaquinha branca, poz-se a-
beijal-a, contente....

Todas as manhãs, cedinho, lá >..
com o tarro á teta da vaquinha bran-
ca e as moedas que tirava mal lhe che-
gavam para os desperdícios.

Não perdia festas: viam-n'a em to-
da a parte,

Corriam versões diversas sobre a
fortuna de Eudalia. Uns diziam que
era pactuada com o demônio, outros
que se perdera deshonestamente; e ella
folgava alheia a tudo. Tinha a mina
que lhe não flatava com as moedas,
que lhe importava o mais?

E o estio ardeu esplendido, entrou

DRAGÕES
Princezas adormecidas, her.es meni-

nos, viagens miraculosas, castellos en-

cantados, peixes de es camas d? ouro,

meninos perdidos, velhos rabujentos,

reis maus e reis bons:

São historietas de successo do
livro de Yantock

...OS SE'íifflBI
Ilffi!"

Preço 5$900 — Pelo correio 6$40O

Pedidos á casa BRAZ LAURIA.

ves Düms,

o outomno e começaram a cahir as
folhas amarellas. Quando Eudalia-des-
cia para as festas encontrava gente
nos mattos recolhendo, á pressa, ga-
lhos e ramos seccos para a provisão
do inverno.

Veiu a neve,, murcharam os campos.
Uma manhã de grande frio, como

Eudalia passara a noite pensando em
uma capa que vira em certa proprie-
dade que resolvera adquirir, farta,
com vinho e trigo, pasc;go e agitas,
onde a sua fortuna medraria em mi-
Ihões, saltou do leito de folhas, cora-
da e formosa, e sahiu á procura da
vaquinha branca.

Chamou-a debalde! Os caminhos
estavam vidrados de neve reflectindo
sinistramente o esqueleto das arvores,
não corria arroio, não cantava passa-
ro — voz, só a triste do vento uivan-
do pelos algáres. E a vaquinha branca ?

A pastora buscou-a em todo o bos-
que sem folhas e, depois de longo e
fatigante caminhar, deu com a perdi-
da que agonizava nas profundezas de
um abysmo pedregoso.

Precipitou-se chorando e, ao che-
gar junto da que a fizera venturosa,
tomando-lhe a cabeça nos braços, cha-
mou-a sentidamente. Abriu a vaqui-
nha os olhos vasquejantes e, reconhe-
cendo a pastora, disse-lhe:

— Imprevidente, esqueceste o meu
íeno. Apesar das minhas constantes
recommendações, não te lembraste do
inverno. Elle ahi está, rigoroso e com
a miséria e eu morro á mingua e com-
migo, por teu descuido, vae-se a tua
fortuna. Se houvesses sido prudente,
torias hoje agazalho e fartura, serias
rendeira, dona de terras e de searas e
eu viveria longos annos enchendo o teu
tarro de moedas. Os prazeres desvai-
raram-te — tudo esqueceste nos bai-
les e nos folguedos das feiras e ago-
ra, pobre e sem amigos, ficas no mon-
te solitária — sem pão, sem lar, com
a lembrança apenas dos prazeres que
posaste. Foste imprudente, Eudalia.
Disse e expirou. Pobre pastora!

Uma tarde, cançada de chorar e fa-
minta, descia o monte para esmolar
um pão, quando a neve a envolveu se-
pttltando-a em frio.

COELHO NETTO
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O modo
M.CHS netinhos:

Quando sentimos sede, principal-
mente quando faz calor, esta só des-

apparece com a ingestão da bebida

fria, da água saborosa e fresca.
Assim acontece, meus netinhos,

com o homem e com todos os ani-

mães.

Nessas condições é muito curioso

observar o modo de beber de cada

animal.

Vamos começar pelo homem,

írneus netinhos, que é o animal que

ibebe água de um modo mais gracio-

;so, aos pequenos goles, pausada-
mente..

Mas nem todos os animaes bebem

!agua como o homem. Observem o

;modo de beber de vários animaes e

tio foel>o_r dos
verão que cada um tem seu modo

differente de beber.

Comecem pelo cão. A vasilha es-i

tá cheia e o cão delia se approxima

sem, no emtanto, tocar a superficie

da água com o focinho. Com a lin-

gua em fôrma de concha o cão

apanha a agita e leva-a á bocea,

com extraordinária rapidez e acom-

panhando esse gesto de um ruido se-

melhante ao que produz o bater de

castanholas.

E' o bater da língua no céo da

bocea.

O gato tem o modo de beber mui-

to parecido com o do cão, mas o faz

com mais calma e menos ruido.

Vejamos, agora, o cavallo. Será

de maneira igual que mata a sede?

animaes
Não, o cavallo bebe água de modo

differente. Toca a superficie da

água com os beiços e vae absorven-

do o liquido, em haustos, por sue-

ção.
Muito curioso é o modo de beber,

dos pássaros, das aves em geral.
Quasi todo ser alado introduz o

blico nagua, enche a bocea por sucção

provocada por um subtil movimeu-

to da lingua e depois estica o pesco-

ço e engole em deglutição perfeita.
Existem animaes que raramen-

te bebem água, como os macacos, os

coelhos e outros mais. Em todos os

animaes que vocês conhecem, po»
rém, hão de observar um modo dif-
terente e assaz curioso de beber
água.

VOVÔ
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O TICO-TICO" MUNDANO
NASCIMENTOS

* • Nasceu a
16 deste mez a
Hilda Lúcia, filhi-
nha do casal Dr.
Álvaro Vianna-D. Célia B. Vianna.* Recebeu o nome de Mario o lindo menino
que, desde o dia 17 deste mez, enriquece o lar doSr. Marianno Pinheiro e de sua esposa D. Bea-triz Vargas Pinheiro.

BAPTISADOS

» Foi levado á pia baptismal no dia 18 docorrente mez o innocente Frederico, filho do Dr.
Mauricio César e de
sua esposa D. Eu-
genia Costa César.

Os padrinhos de
Frederico foram seus
avós, o Sr. Domingos
Costa e D. Manoela
Costa.

_r„* '^ *{$> ~TfjjH HK top

ANNIVERSARIOS

* » Passou a 22
deste mez a data na-
taiicia da graciosaMaria Luiza, nossaassignantc filhinha do Dr. Arnaldo Costa.'¦-[ Festejou sabbado ultimo a passagem de«eu anniversario natalicio o estudioso joven Javme.de Mendonça.' * * Odette Salles, nossa prendada amiguinha,.viu passar hontem a data de seu anniversarioBatahcio.

*¦• Faz annos hoje o menino Oscar, filho doSr. Antenor Braga.

NA BEBLINDA.;..„

* Estão na berlinda as seguintes meninas:Ins, por ser uma grande comedora de lápis; MariaJosé, por ser tagarella; Lia, por ser ingênua- Leda
ZrnfkdHfarina; Carme1?' por ^be/Siplicar,'Anna Maria, por ser a mais falante da classe • Ma-na Amalia, por ser o palhaço da aula; Maria deLourdes, por andar sempre apressada; Maria Ge-
jaldina, por ser sympathica; Maria Evangelina,por ser graciosa; Maria Carmen, por ser bonita • Ma-nna, por ser amável; June, por ser boazinha; Luiza,por ser medrosa; Ilza, porser querida; Elza, por ser
pensativa; Lyzette, por ser"mamão" da classe; Hor-tencia, por ser gentil; Ailzaignez, por falar baixo; Ma-ria M., por ser chie; Mariado Carmo, por andar sem-Pfe apressada; Maria Ly-gia N., por ser pequenina;AfUcia b- R>i por querer semoça antes do tempo; Ly-*]a>. P°r.. ser agradável;

Maria Celina, por ser dis-tineta; Sophia, por ser
elegante; Wal da, por ser
estudiosa; Dulce, por ser
.encantadora; Regina, porser boa collega; Lúcia, porser meiga; Maria Lygia A.,
por sdr viva, e eu, poi-
pev a rainha cio samba.

NO JARDIM..,
* * Querendo

otterecer uma
eorbeüle á queri-
etet Toroffissojfi T")Marina, escolhi as alumnas do 3o anno do Grano"Escolar Conde Agrolongo: Wanda, uma rosa; Lu-cia, uma margarida; Adneva, uma violeta; The-reza, uma madre-silva; Altamira, uma camelia;Doralice, um lyrio; Nathalina, um mal-me-querClarice, um myosotis; Clementina, uma horrenda;Lucy, um rezedá; Lúcia Lemos, uma sempre-viva'Alzira, uma angélica; Yara, uma orchidea; Vera!uma dhalia; Julia, uma victoria regia; Etelvinauma açucena; Pedrina, uma saudade; Genny, umámagnolia; Zilda,

uma perpetua,; Dul-
ce, uma phalena,
e eu, a flor mys-
teriosa.

EM LEILÃO...
* Leilãd em

Paracamby :
Quanto dão pelossorrisos da Florzi-
nha? pela galante
belleza da Ruth
Schiavo? pelo andar
da Sylvia? pelas
proezas da Zenita? pela santidade da Can_!.nt_a1pelas maguas da Ze. ? pelas tristezas da Lour-des? pela felicidade do Zézé? pela altura do Es-tulano? pela sorte do Vadico? pelas infelicidade, doDiniz? pela gordura do Pedrinho? pela svmnarhíado Ary Silveira? pelos bailados do A?y sXvo7peas bellas jogadas de dama do Enes Schiavo'''pelos canhotos (com o pé direito) do Demetrio 7e-"Jp?IaTll"gua ferina. Quanto dão?* Leilão dos alumnos do 5o anno do GrupoEscolar José Pedro Varella: Quanto dão pelasmedalhas de Yedda? pelo nervoso de Mercedes"pela ingenuidade de Edir? peia sabedoria do Aloylsio? pelos dentes de Gilda? pela sympathia o>Nilza? Pelo olhar de Dagmar? pelos olhos de Aida'pe os cabellos da Aurora? pela belleza da Elza?pe a hngua de Florentino? pelo tamanho do Ó7c5'pea graça de Lourdes? pelas lagrimas de ZiM^pela vadiaçao de Aida? pela pressa de Niéi__*pelas mãos de Nilza Hauri? pelo comportamento déNilo? pelo moreno de Altalidis? pela symTathia deIrene? pela gardura de

51-. _Leor? pela delicadeza de/ílah? pelos passinho.. daOlga? pelo geito de Ma-
gdalena? pela graça debylvia? pelo rosto de Yo-tenda? pela elegância doWalmira? pelos lacinhoáda Stella? pela carinha daVictoria? pelo sorriso de¦Maria de Lourdes? peloannel de Martha? e. fi-nalmente, quanto dão pelamdiscreção e pela salien-
cia da leiloeira?

. * * Quanto dão pelabelleza da Gloria? pela,delicadeza do Arthur? pelagraça da Lina? pelo olhardo Milton? pelos lindosolhos da Alzira? e pela1distineção do Abelardo?
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A HISTORIA DO RATINHO CURIOSO
(Desenhos de Walt Disney e U. B. Iwerks exclusividade paia o TICO-TICO, em todo o Brasil).

— Preciso levar tudo isso — Esses apetrechos de — Preciso andar ligeiro. Vou deixar aqui
porque vamos acampar na jardim tambem irão com- no jardim tudo ique levarei no automo-
praia ou na montanha! migot vell

— Está tudo aqui! Agora esperemos Ca-
. vallinho e Ratinho Curioso l

Lá vem elles! Cavallinho traz — Ratinho Curioso traz tambem o
a sua espingarda! Vae caçar! seu mosquetão! Vae ser uma linda caçada.

/r l' n

— E eu até pulo de contente! Que — Pulo e caio dentro da minha bar- — Agcra partamos! Está tudo arrumado dentro
lindo passeio! raca de costura! '-o automóvel. E' a hora da partida!

~g, <£?¦ «^^^^^KBlf-^

— Este carro O motor está falhando! Vou — Oh! São os ossos do Pentáo que tambem
não quer andar. - , ver o que tem o motor! vieram cqmo bagagem.

(Continua)
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A BICYCLETA DO CAIXEIRO

Rrt I 1

Disseram a Goiabada que passeios em bi«
cleta eram um santo remédio para as suas
banhas. Por isso, outro dia, elle deu muita9
voltai pelas ruas do bairro e, quando cansou,

encostou ao meio fio a sua
:leta.

Jujuba, então, em companhia de Lampa-
rina, combinaram pregar um susto a Goiaba-
da e retiraram do portão a bicycleta.

Depois foram escondel-a, tá
na esquina.

encostou ao meio fio a sua fl',n *i

^\/ V^"^ çou.a perseguição, debaixo do clamor, que bra-

Entretanto quanto mais grltavajn mais velocidade ganha-
ra a bicycleta, porque o rqpaz, ignorando o que aquella gente
gueria. corria amedrontado,

Kujna esquina, porém, nm guarda conseguiu pegal-o. Mas
.Goiabada teve uma grande decepção:

Não era a sua bicycleta .•
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segredo. ~*
—-r-

Minha mãe reflectiu um pouco e
disse:

Só se tu conseguires apresen-
tar-te a-elles como um Salvador.
Além da prophecia que diz que a in-
dependência dos Incas será feita
por uma prineeza da raça real lia a
que annuncia a presença do Saka
dor e ordena que todos os Incas
obedeçam a esse homem. Mas as
tradições affirmam que o Salvador'ar-se-á reconhecer praticando um

I -ande milagre.
Deveras?! — exclamou meu

pae — mas então talvez seja pos-sive]... eu sou chimico, a sciencia
faz coisas maravilhosas que os in-
dios podem tomar como milagre...

Mas é preciso fazer uma coi-
sa impossível — disse minha mãe.
-— Os livros santos affirmam que o
Salvador, o homem a que os sacer-
'lotes devem obedecer apresentar-se-
á deante de uma fonte de água quen-te, chamada Gervil, que ha na se-
gun.la caverna do temelo. E a fonte
deixará de correr transformando-
se essa água em pedra. Depois, o
homem se dirigirá á quinta colum-
na, a contar da fonte para a direita e
segurando uma cabeça de tigre, que
ali está esculpida em pedra, puxará
per ella. Immediátamente abrir-se-á

uma porta no logar da columna —
a porta dos subterrâneos onde min-
ca entrou creatura humana desde a
derrota dos Incas. O homem que f i-
zer esse prodígio será reconhecido
como chefe pelos sacerdotes, quelhe obedecerão como escravos.

XI

O AR LIQUIDO

Julio ouviu essa longa narração
como um sonho. Dedicado até então
aos estudos scientificos, elle sentia-
se agora transportado em plena poe-sia.

Aquella historia dolorosa parecia
iim conto de fadas.

O templo mysterioso do IncáJ, as
tradicções supersticiosas de sacer-
dotes indios, respeitadas atravez de
muitos séculos, todas essas visões
extranhas, contadas deante do vul-
cão furioso tudo isso perturbava-
lhe o espirito.

- Stella calou-se e ficou pensativa
c immovel. Depois dis

— Agora já o senhor sabe por-,
que motivo meu pae passou tantos
annos procurando uma combinação
capaz de c«inter e aprisionar o ar
liquido.

Ar liquido! — exclamou Ju-
Ho. — E' verdade. Até admira queeu não tivesse reconhecido logo o
ar liquido nesse fluido azul pallido,
que vi nas bolas de vidro.

Não são de vidro — disse
Stella — o vidro não resistiria á
rp-essão formidável' do ar liquido.
Essas bolas são de uma composição
nova que meu pae inventou.

Ora, o senhor, que é engenheiro,
não ignora decerto que o ar liqui-
do, restituindo subitamente a liber-
dade, produz um frio de duzentos
grãos abaixo de zero.

E' exacto. »
Não julga que esse frio será

sufficiente para transformar em
gelo, e portanto em pedra, a água
«Ia fonte de Gervil no templo de
Incal.

Compreendendo — disse Ju-
lio. — Seu pae queria ir lá e fazer-
se obedecer pelos sacerdotes para li-
bertar sua filha.

E' isso.
Mas era preciso encontrar um

meio de transportar o ar liquido,
encontrar, um recipiente solido.

-— Resistente ás pressões, mas
reduzindo-se a pó impalpavel ao
menor choque um pouco violento.

Perfeitamente... Vejo ago-



O TICO ÍO Relembro — "1932

ra a utilidade <10 algodão, que pro-tegeu as espheras de vidro.
E o joven engenheiro continuou

com enthusiasmo:
— O que seu pae não conseguiu

executar irei eu fazer. Sim, senho-
rica. Realizar o ultimo desejo da
infeliz victima, restituir-lhe sua ir-
mã desconhecida, cuja presença,
cuja ternura lhe servirão de conso-
lo.... promelto consagrar toda á
minha existência a essa empresa
sagrada. Partiremos quando qui-
zer.

O rapaz erguera-se; parecia
prompto para partir, para lutar..

Sentia-se com força e energia des-
medidas ao pensar que poderia res-
tituir uma irmã á pobre orphã.

Demais, sua dedicação estava
agora perfeitamente justificada.
Quem poderia libertar a captiva
das tradições Incas, se Stella tives-
se desapparecido, como todos os
seus, na torrente vulcânica.

A moça fitava-o com olhar eu-
ternecido, como que para agrade-
cer seu enthusiasmo. Entretanto,
conservou-se sentada e com um
jçesto convidou o engenheiro para
retomar o logar a seu lado.¦ — Para que? — perguntou elle.

Porque o senhor por em-
quanto apenas conhece metade do»
que deve saber..

Metade?...
Sim. O senhor já nada igno-

ra dos projectos de meu pae.Sim.
. — Mas falta-lhe conhecer os

projectos do Sr. Olivio de Alvorca.
¦ 'Júlio estremeceu.

A imagem do terrivel chefe dos
bandidos apresentou-se a seus
olhos e com ella as de Cfabb e Can-
di. seus pães adoptivos, pelos quaes
sentia ao mesmo tempo gratidão
affectuosa e horror.

Sua physionomia tornou-se som-
bria e guardando silencio o rapaz
sentou-se de novo ao lado de Stella.

. Esta começou a sua narração as-
sim:

OlvAo é engenheiro, como
já lhe disse. Su'a bonita figura,
sua intelligencia, sua elevada posi-
ção social impressionaram meu pae,
que o encontrou em uma reunião
diplomática realizada em Tabatin-
ga, entre representantes do Peru',
do Brasil e da Venezuela. Teria o
trahidor adivinhado alguma coisa-

Meu pae teria trahido uma parte
de seu segredo — conversando?

Ignoro-o.
Mas pouco tempo depois Olivio

apresentou-se na fazenda de men
pae; mostrou enthusiasmo extra-
ordinário pelo estudo de mestre
Roland, como elle dizia.

Sem desconfiança, meu pae, sa-
tisfeito de ter um companheiro pa-
ra o laboratório, pois que meus ir*
mãos interessavam-se mais pela
agricultura do que pela chimica,
tornou-se muito amigo de Olivio.

Sua confiança cegou-o. Elle quiz
associar Olivio á obra de liberta-
ção, se confiou-lhe uma parte do se^
gredo dos Incas.,

Pouco tempo depois, um grupo
de soldados venezuelanos, comman-
dados por Olivio, penetrava no tem-t
pio de Incate. Mas, por mais que
batesse na quinta columna, por
mais que puxasse o focinho do ti-<
gre de palha, nenhuma abertura
appareceu a seus
olhos.-.

Sem duvida é
necessário que a
fonte cesse de
deitar agua para
que o mecanis-i
mo funccione.

i Furioso por
nada conseguir,
o trahidor vol-
tou á casa de
meu- pae, ac-
cusando-o de lhe
ter o c c u 1 tado
uma parte do se-
gredo. A m e a ¦>
çou-o de o mau-
dar prender se
não lhe indicas-
se o meio de pe-
netrar nas salas
do thesouro, o
colossal thesou-
ro, que, dizia ei-
le, devia perteu-
cer ao Estado.

O Estado, tal
como elle enteu-
dia, era o gover-
nador da provin-
cia, era seu ir-
mão Pedro.

O estado era
P r i ncipalmente
elle próprio.

Meu pae viuvo, havia apenas al^
guns' nieze^ a f firmou "que 

nada
mais sabia.

Depois, perseguido sem cessar e
temendo sempre por sua e pela nos-
sa vida, tomou o partido de fugir.
E foi aqui na Martinica que nos
refugíamos e aqui foi que meu pae,cjusagrando-se dia e noite a seus
estudos e experiências descobriu ha
seis mezes as propriedades de uma
mistura vitrea capaz de resistir ás
niai.s altas pressões.

Elle contava of ferecer esse segre*'do 
á sciencia e — concluiu triste-

mente Stella — esse segredo foi
roubado

O relatório que meu pae redigira
para enviar á Academia de Scien-
cias desappareceu de nossa casa. Nós
julgamol-o perdido. Mas agora sei
quem o roubou.

— Olivio?

(Continua)

i "- .— /-¦*¦
._ <__^

O Sr. Olivio de Avarva

.
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O menino q.njie se
transfor m o ul

e m. porq.u_inlio

1

(Conclusão)

|
. j. ^ -- <___<i,_;-r

ii_íí_^_?r_^

Alguns dias depois, o porquinho es-
tava gordo e viu que a feiticeira e seu ma-
rido amolavam um facão para matal-o.

Mas a irmã de Janjão resol-
_u ir ao bosque e colher uma
flor que transformava os por-
cos e,m gente.

De posse da flor, procurou a casa da feitioeira que,
no momento, tirava o pobre Janjão de dentro da gaiola
para matal-o.

-,

Mas a flor prodigiosa operou então um milagre: virou um
caldeirão de água fervendo e atirou ao chão a feiticeira e seu
.marido, dando ensejo a que o porquinho escapasse á morte.

J&TY .^yf-\^
mêèstyLyy^ u _ i_

w Ü

Ü
Depois a irmã de Jan-

jão começou a tocar-lha
o corpo com a flor e.__

•.. .o porquinho foi se
transformando nova»
mente em gente:

Quando Janjão voltou
a ser gente abraçou a
irmã e corrigiu-se do '

vicio de roubar assucar.



O TICO-TICO — 12 28 — Setembro — 1!)32

~-*"-r-"-F-",*»"-p-"-".""''-v-v-^^^
."WV^'^'«%r.-\^'j^.-_'.u-.%,-.v-»,v-irww

í v^Ml\v>-\, \mMÊÊÊ^\%^Wm\\ > L, Wãm>i ^Wt^-^^m TT »
í viÍÍÍk\\ \<wW&^ < lÈSB^^li '^ífèV. 'f2sM& 

ifiLT^O/À/ homem que enten- <
í v€llÍÉ| \^^^/ m^Êt / \A/ ÀÁ^^msÊm^^^.^m&Êl d'a tíe sciencia estabeleceu £í í^c^43j^^/. i|p l(/^ *K^ m^maW^^^m^^Êm entri° ° facto' fazem,° í"
£ AS V A N E S S A S \. |k^^^«ji{P^^fX^^
£ Em 1608, a população das vizi- ^JilwJlM /_f OlM. \lfl_L- >^Em 1608, a população das vizi-

! nhanças de uma cidade da França
ficou horrorizada em verificar que
gottas de sangue tinham cabido

!do céo.
As suppostas gottas de sangue

encontraram-se no chão, nas ar-
vores e nos muros das casas.

Um homem que enten-
dia de sciencia estabeleceu
então o facto, fazendo
ver que as suppostas
gottas de sangue eram
simples borboletas.

Quando passam para
o estado de borboleta, as"vanessas" deixam onde estive-

ram pousadas, uma espécie de
liquido avermelhado.

Dahi a superstição.
«JWWWJVWVWVIW rjvjvr.vv.-.-.r.-.-.r.r'.,' ,.^VA^v.¦.".v.•.v.¦.^*¦.•.^^VA•.•JV'.-.vA^vA¦.^vAv, .".•------.-.-.-„-»

TH E R ES I N H Á
Tranzida dc frio e medo a pcbr€

Therezinha não conseguia dormir.
Fazia muito tempo já que todos se

baviam acommodado e na casa
reinava perfeito silencio cortado
apenas de quando em quando pelo
bater de horas do relógio na sala de

jantar.

Lá fora chovia continuamente e

cila, pobrezinha, enrodilhada no

cantinho do colchão não podia con-

ciliar o somno.

De frio? Não, mas dc medo.

Mas também o que lhe havia sue-
cedido era mesmo de apavorar.

A' tardinha, vira no quintal o sa-
bugueiro coberto de flores e lem-
brara-se de enfeitar com ellas a lin-
da jarra de porcellana que estava

na sala de vi sitas.;

Como devia ficar bonita! Foi á

sala tomou a jarra, mas cb! infeli-

cidade! esta escorregou-lhe das

mãos, partindo-se em cacos.

A pobre creança ficou desolada.

Na oceasião não havia ninguém em

casa e ella tratou de fazer desappa-

recer os vestígios do desastre. Mas

no dia seguinte, quando dessem pe-
Ia, falta, como haviam de castigar--

lhe e bater-lhe, sem ao menos darem

credito ás suas explicações. Attri-

buiriam logo a despeito por não ter

«sabido com elles a passeio...-

Oh! como era infeliz.... Como
lhe fazia falta sua mãezinha que-
rida que se fora para o Céo, dei-

xando-a tão pequenina e só!...;

Quanto lhe doiam as saudades e

como tinha vontade de ter alguém

que a acariciasse mansinho como
só a sua mãezinha sabia fazer!

Mas qual! Desde que cila se fora,
perdera tudo... até o nome; pas-
saram a chamal-a Maria, para não
confundir com a outra Therezinha,
filha da Madrinha.

Ah! a outra, como era má e co-
mo gostava de accentuar a differen-

ça que existia entre ambas, sempre

prompta a ralhar e espcsinhal-a por
qualquer coisa! Como iria pressu-
rosa contar ás companheiras o acon-
tecimento procurando depriniil-a.

— Oh! meu Deus do Céo! dizia
a pequena a retorcer as mãos numa
angustia infinita, se ao menos elles
acreditassem que não foi por mal,
como seria bom! Mas qual, por
mais que eu faça é sempre assim.

Por que não está aqui a minha
mãe? Oh! Deus que e pae' de todos,

per que levas as maezinhas das cre-
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ancas que nao têm ninguém mais
no mundo? Por que não me levas
então para junto delia em vez de
ficar sozinha aqui, onde ninguém
me quer bem? Nossa Senhora, que
é tão boa e que quiz tão bem ao seu
filho, não devia deixar que isto
acontecesse. Deus, até a hora de
sua morte, teve a sua mãezinha
comsigo.

E ella, cada vez que lhe batiam,
não tinha quem a afagasse, afunda-
va a cabeça nos braços e, afflicta,

para que não a vissem chorar, sut-
focava os soluços que se lhe com-

primiam no peito fazendo-lhe doer
a garganta.

De repente, como um raio de luz,
lembrou-se da Santa Therezinha

que havia na igreja perto de sua
casa e resolveu ir no dia seguinte,
cedo, quando fosse ás compras, pe-
dir-lhe que tivesse piedade delia.

Consolada por esta idéa e cansa-
da de chorar, adormeceu.

No dia seguinte, muito cedinho,
Sahiu, indo primeiro á igreja.

Lá chegando, viu a Meiga Frei-
rinha toda illuminada em seu altar
resplandescente cheio de flores.
Ajoelhou-se em um cantinho e fez
a seguinte oração:

— Santa Therezinha. A Senhora,
que é tão boa, pois que é Santa e

que tem também o meu nome, por
força ha de me ouvir e fazer o que
eu peço do fundo do coração. Ve-
nha me buscar, leve-me para junto
da minha mãezinha que se parece
tanto com a Senhora, porque eu
aqui sozinha sou muito infeliz.
Não tenho pae nem irmãos, nem
ao menos uma avózinha para me

querer bem, e por isso ninguém
achará falta ein mim. Desde antes
do Natal que a minha mãezinha
morreu, nunca mais eu tive um
agrado de ' ninguém. Ah! minha
Santa, se a Senhora me levasse já,

OS . N OSSOS &.BR I 0 ILLWH O g
m

s -

...»

i : Hi
-

'_4__<__l"_. _ik-__\ ''''
fBÊÊBSÈf k ^SSÊsSÊmJmÊÊ' ¦ W/__mÍÊÊÊ____^^^_WÊk_^^_^-.

\W\W__WE.' *ÊÉÊ jWÊÉ-

Anna, Alda, Maria e Álvaro, filh os do casal Álvaro Goulart Nu-
nes, dest a capital.

i daqui, que bom seria para mim,
ao menos eu não seria aceusada
injustamente de uma coisa que
procurei fazer só por bem.

Emquanto fazia o pedido á San-
ta, o tremeluzir das chammas das
velas e as lagrimas que lhe emba-

cavam os olhos fizeram com que
'lhe parecesse que a Santinha lhe
sorria, batendo as palpebras como
a dizer que sim.

Num arroubo de alegria sahiu
da igreja com a cesta ao braço a
correr, pois parecia-lhe que havia
demorado longo tempo a rezar e

pedir.
Porém, ao atravessar a rua, sen-

"tiu um choque e viu-se num turbi-
lhão, perdendo os sentidos.

Os jornaes da tarde, nesse dia,
trouxeram a seguinte noticia:

"Desastre e morte. Creanças
imprudentes. Hontem, mais ou

menos ás 7 horas da manhã, o

auto P. 280.905 atropellou na rua
tal uma creança que, na inconsci-
encia própria da idade, atravessa-
va a rua a correr. A victima foi.
recolhinda á Santa Casa em esta-
do grave. Mais tarde compareceu
á policia o Sr. Fulano de Tal que
declarou ser_a pequena sua tutela-
da e chamar-se Therezinha de
Jesus e contar 10 annos de idade.
Durante a noite a desventurada
creança veio a fallecer".

Porém, o que poucas pessoas
souberam foi que quando a meiga
Irmã Maria , que fazia o quarto
no pavilhão das creanças, se ap-
proximou do leito da Therezinha,
pouco antes delia expirar a crean-
ça, abrindo os olhos e tentando es-
tender-lhe os braços, dissera:

— Ah! minha boa Santinha, eu
sabia que a Senhora viria logo me
buscar. A mamãe nos espera lá,
não é ? i

VF,R\ PT TA.
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Depois do diamante, a grap&te, é
a fôrma mais pura de carbono. E'
o mineral, que apparece nos lápis.
A graphite tem côr preta, aço ou
cinzento escuro. E' encontrada em
massas que são compostas de peque-
nas camadas. E' macia e facilmente

reduzivel a pó, embora os gãos sejam muito du-
ros. O principal emprego da graphite consist
na fabricação de lápis e certos lubrificantes.

A graphite é empregada nos paraquedas para
evitar o que se chama electricidade estática.

Legendas: — Diamante, carbono, graphi-
te assegurando a abertura do paraquedas e, ,
finalmente, a graphite empregada nos lápis. \

A FANTASIA DE
ARLEQUIM

(BjRUNOT ET BONY)

Em uma escola da Itália, os alum-
»ós falavam da vestimenta nova que
toariam por occasião do Carnaval.

Sei que mamãe rae comprou
ttma roupa de velludo, disse um.

Terei um paletot com um bel-
Jo cinto, ajuntou outro.

— E tu, Arlequim, como estarás
vestido ?

O pobre Arlequim era um bom
escolar, amado de todos por causa'ide seu excellente coração; mas seus
paes eram pobres,' —> Estarei como hoje, respondeu
elle um pouco tristemente; meu pae
iestá doente, não pode me comprar
um terno novo.

Os alumnos tiveram então unia
boa idéa. Cada um delles trouxe no
dia seguinte um pedacinho de fa-
zenda de sua roupa para servir para
fazer uma vestimenta para o cama-
rada.;

A mamãe de Arlequim reuniu ao
seu todos os pedaços dos di-
versos escolares e fez uma phantasia
que encantou todos os olhares. O
menino estava orgulhoso:

"Eu visto essa phantasia com pra-
ier, disse elle, porquanto reflicto
que cada pedaço me veio de um ami-
go". 

•
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MANHÃ
Manhã fresca e perfumada.

Manhã primaveril!
Radiante, contemplo o astro-

rei que, simplesmente lindo e
fascinante, apparece aquecendo a
terra levemente.

Ha no jardim um cheiro ,
grave e impregnante das flor-
zinhas, que saúdam alegremen-
te o dia, pleno de fulgor e re-
pleto de magia.

Debruçado na janella do meu.
quarto, banhado pela luz do sol,
contemplo as creancinhas, que
numa alegria, atravessam a'rua
em direcçao á escola

Que prazer indizivel me en-
che a alma ao ver as meninas
com os livrinhos debaixo do bra-
ço, tão meigas e engraçadas!

Estas risonhas flores, que ora
estudam o futuro do nosso queri-
do Brasil, tão cheio de glorias!

Estudemos companheiros, ins-
truimo-nos, para o nosso bem e
para o bem de nossa pátria} Seja-
mos filhos dignos desta terra
grande e abençoada!

Moura Ferro (Fredizinho)

Ajfc-^w-^,
 J
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VEDA DOS SANTOS
SANTA HELENA

i

Não se sabe ao certo a data nem
o logar do nascimento de Santa
Helena; emquanto os gregos pre-
tendem que ella tenha nascido em
Bitinia, de familia humilde, outros.
asseguram ser ella ingleza e de no-
bre progenie.

Casada com Constando Cloro,
foi por elle repudiada no anno 303

e affirma-se que nesta época já se
tinha convertido ao christianismo.

Por morte de Constando, foi
eleito imperador seu filho Consti-
no que, por conselhos maternos,
abraçou a religião christã.

No anno 325, foi Helena a Jc«
rusalem, onde construiu vários
templos e mandou fazei» cxcava-

ções até encontrar o sepulchr0 e a
cruz do Redemptor. Edi ficou igre-

jas em Belém e no -Monte das Oli-
veiras. Morreu em Roma no anno

328 e foi canonizada 110 século
VIII.,
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0 elephante africano
i

O elepliante africano foi tido, até cer-
to tempo ccmo indomesticavel, estúpido e

só delle aproveitavam as suas presas de
marfim.

Caçadores iam á África, abattiam-no
a tiro e arrancavam-lhe ;as presas, que me-

'-.•-¦

diam, ás vezes, um metro e oitenta centi-
metros de comprimento por quarenta cen-
timetros de circumferencia, pesando cem
Mios cada uma.

Esses animaes 'attingiam a uma ai-
tura acima jdè tres metros.

Pois bejm, esse collosso, que passa de
cento e cincpenta de idade, era abatido pe-

J^J^^Vr^B,oiyrVS^^^lí^
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los mercadores de marfim/que abandona-
vam o cadáver da victima aos eorvos e ás
hyenaá. .

As pocessões estrangeiras na África,
principal a Bélgica, encontrou no elephan-
te africano qualidades superiores ás do ele-
phante asiático.. E', além de mais forte
mais rústico e, portanto, mais econômico.,
Apanham-no quando novo, depois de oito
annos de idade, quando já não precisa dos
carinhos maternos.,

O elephante, ejm estado selvagem,
quando sente que se approxima a morte,
procura certo logar, ontfe outros já mor-
reram e ahi fica até morrer.

A. ROCHA
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A ARVORE ORGULHOSA

Como nas pessoas e nos animaes existe o or-
guino; uma arvore também orgulhava-se de haver
nascido no cirno de uma alta montanha. Ficando

por isso a olhar do alto e com desdém suas com-
panheiras que lhe ficavam ao redor.

Quando pequena, só pensava em crescer, para
não mais ficar no mesmo nivel das outras.

Os annos se passaram e a orgulhosa arvore já
se achava no mais culminante logar da montanha.
Com sua grande e frondosa copa, parecia um so-
berano, que, do alto impera em seus vastos
domínios. ,

Eis, que, em meio século de prazer e de so-
berania, surge no azul do firmamento, negras nu-
vens aterrorizando os pássaros e a população. Era
uma tempestade horrenda que se preparava.

A orgulhosa arvore que, em sorridentes dias
via o astro-rei por traz de si, collocar-lhe uma
doirada aureola, estava agora submersa em negras
nuvens..-

Em acto continuo o vento em um furacão tre-
inendo assolava toda a região. A grande arvore, por
estar isolada das outras, devido á sua altura, sof-
fria a maior pressão do vento, sentia desequilibrar-
se. Viu, então, que todo o seu orgulho ia findar, E
numa rajada de vento mais forte, a arvore urrando,
e com seus galhos como se fossem braços, procurava
segurar-se ás suas vizinhas, estes, porém, impelli-
das pelo vento, afastavam-se. E ella na mais cru-
ciante agonia sentiu que era arrancada e precipitada
no mais profundo abysmo. E de lá debaixo, olhou
as suas humildes companheiras que, pareciam con-
ferenciar penalizadas com o que acontecera.

E no fértil fundo do abysmo, para que pa-

gasse bem caro sua culpa, a enorme arvore en-

raizara-se e lá passou o resto de sua existência nu-

mildemente curvada e abaixo de todas as outras.

M. WANDERLEYj

AVES CONSTRUCTORA&

fe^jw/i^H^y.,^^**^».
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Certas espécies de aves podem ser cha-
madas mineiras, constructoras de tunneis ou
rastejadeiras.

Ha uma espécie de coruja que vive no
Canadá e na Patagônia, que tem uma verda-
deira habilidade em fazer minas. O papagaio
do mar faz profundos orificios nos areaes e
depois abre tunneis, onde colloca os ovos. Ura
certo pato bravo da Inglaterra, que se vê no
ultimo clichê, faz ninhos bem curiosos e oc-
culta-os por meio de palha.
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Quem contou as primeiras his-
torias dos animaes foi provável-
mente algum homem da caverna.
Nas cavernas prehistoiicas, appa-
recém desenhos representando
animaes, dahi esta versão.

Escopo, um escravo grego, que

viveu de 620 a 560 A. C. con-
tou algumas historias que ainda
hoje se lêem com grande agrado.
Robert Southey, poeta inglez,

também escreveu hisloúas de
animaes.

Lafontaine escreveu as suas
fábulas immortaes, que são lidas

com todo o agrado e que consti-
tue um dos thesouros da literatura
franceza. Oliver Wandell Holmes,
um escriptor norte-americano, tam-
bem escreveu historias interes-
santes de animaes.

Curiosidades Hrithmeticas H H B O o C T H S
Tomemos um numero de quatro algarismos que seja

divisivel por 3. A' esquerda escrevamos sua terça parte.
O numero resultante é divisivel por 7.

(Com 1932 temos 6441932 divisivel por 7).

Tomemos um numero qualquer de quatro algarismos
e á esquerda escrevamos o seu triplo. O numero obtido
assim é divisivel por 19.

(Com 1932 temos 57961932 divisivel por 19).,

Multipliquemos 9 por 3607 e depois por 3803; tere-
mos o numero 1234-56789.

A Luizinha tivera licença para jantar á mesa, nura
certo dia de festa, mas na condição estricta de se portar
muito bem e não pedir cousa alguma das que se estives-
sem servindo. Quando se chegou á sobremesa, todas as
mais pessoas foram servidas, mas, logo por sorte, elia
passou despercebida.

Luizinha conservou-se quieta, por um boceado, e
toda descorçoada, mas de repente teve uma ideía bri-
lhante. Exclamou em alta voz: - Quem é que quer um
orato limpo?

Multipliquemos 239 por 4649; teremos o numero
1111111.*

O numero 975313579 é divisivel por 53.

DULCE M. CORDfLHA

O Riquito viu um dia o jardineiro a fazer buracos na
terra para certa semeadara. Dahi a dias morreu um gato
muito estimado pela familia e a mãe mandou fazer uma
cova para enterrar o bichano. Entrou o pae e perguntou á
creança:

Onde está tua mae ?
Está a semear o gato.
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NOSSA SENHORA DHJ
BETH

Em 1700 errava um caçador

pelas maltas da estrada dc Utin-

ga, no Pará, quando encontrou
em um nicho natural, uma ima-

gem da Virgem de Nazareth.
Levou-a para sua choupana e

verificou no dia seguinte que a
santa não se acava mais lá.

Voltando ao local da véspera,
encontrou-a na mesma posição.

Repetiu o que fizera no dia an-
terior, comportando-se a imagem
na mesma maneira.

A noticia do milagre espalhou-
se pela cidade, chegando aos ou-
vidos do governador, mostrou
este desejo de tel-a em palácio,
fazendo guardal-a dia e noite

por vários soldados; mas logo
na manhã seguinte havia a santa
desapparecido, sendo encontra-
da cm seu sitio predilecto.

Deante da prova, o governa-
dor construiu uma palhoça no
local, depositando nella a ima-

gem e mais tarde, em 1774 á
custa de esmolas, ergueu-se uma
ermida.

Os milagres tornaram-se po-
polares e attrahiam grande nu-
mero de devotos.

A 8 dc Setembro festeia-se a
Virgem de Nazareth.

5 Antonietta Bastos Lisboa

i orphaiujíil.3
Lúcia, era uma pequenina orphã

de ambos os pães, que, ao morrerem,
deixaram-na apenas com oito ann-
nos. Desde esse dia, a pequenina
pensou em trabalhar, para ganhar o
pão de cada dia,

Não tinha parentes que a ampa-
rassem, ficando assim a mimosa
creaturinha, á mercê da misericórdia
Divina. ;

O único bem que possuia a crean-
ça era uma pequena choupana que
herdara de seus queridos pães.

Tendo a menina desejos de traba-
Ibar, pensou em fazer commercio de
violetas, flores estas, que tinha em
grande quantidade no seu pequeno
jordim

Arranjou, pois, unia caixa e arru-
mando ali os molhes de violetas, sa-
hia todas os dias de casa com intui-
to de ganhar algum dinheirinho.

Numa bella manhã de Natal, após
ter arrumado sua caixa de violetas,
sahiu pelas largas ruas da cidade.
Depois de ter andado todo o dia
sem vender cousa alguma, sentou-se
nos degráos de uma casa. afim de
descansar.

Achava-se exhausta... E... lem-
brando-se de seu papae, dos beijos
meigos de sua mamãe, começou a
chorar amargamente.

Mas, ó esplendor! Quando a pe-
quenina ergue os olhos vê Jesus que
lhe sorria com meiguice.

Que bello que és!... balbuciou
a creança.

Elle estirando os braços disse numa
voz doce e calma:

Venham a mim as creancinhas.
A visão apagou-se e a creança íe-

chou os olhos e adormeceu para sem-
pre.

No dia immediato os. transeuntes
passavam e balbuciavani — Pobrezi-
nha!...

Mas não comprehendiam que ella
dormira na terra e acordara no céo.

Â V.À RE Z À>,
O Zé Braz c a personificação

tia avareza; apesar de ser brasi-
leiro legitimo, seu physico e mo-
ral tem tudo de judeu. Para o
leitor tirar uma rápida conclusão
tio quilate desta creatúra, basta
dizer que ainda hoje elle possue
em casa o resto de um optimo vi-
nho que o medico lhe mandou
usar cm 1918, por occasião da-
quella trágica epidemia de grippc
que nos assolou.

Entre os muitos casos que cu
poderia narrar da vida do Zé
Braz, destaco este por ser o mais
recente. Outro dia, ia nosso lie-
róe almoçar um resto de feijão
da véspera, que havia azedado
devido á excessiva calidez da
noite. O estômago do Zé Braz
revoltava-se e recusava-se a re-
ceber aquelle alimento estraga-
do, mas sua avareza lhe prohibia
de deitaí-o fora como inaprovei-
tavel.

Que faz o Zé Braz? Enche
um cálice do tal vinho e diz para
si mesmo: — "Zé, se consegui-
res tragar este feijão, tomaras
como recompensa este cálice dc
vinho".

Zé Braz é louco por vinho, só1
não o bebendo por usura e por
isto, ingeriu todo aquelle intra-
gavel feijão. Depois, sabe o lei-
tor o que fez o miserável Zé
Braz? Falou com seus botões:
— ''Desta vez, Zé, enganei-te".
E despejou o cálice de vinho.na

garra fa.
Jayme Augusto
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Jorge Lago
Soma.

de Glorinha, filha do Luiza', filha doHa.oldo Ca» valho 
^ Mmr0 de AU ^ José M> Tefr

Rocha. meida. xeira.
João Felipe Grics-

bach.
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O POLO NORTE

O commandante PearyM

No pólo Norte

puni»pi

A vicia dos Santos

© "11.,

A aurora Ouitu,.
O Polo Norte é um logar bem estranho, por-que não tem nem Norte, nem Leste nem Oeste. Todaa direcção que ahi existe é para o Sul. Natural-mente se alguém seguir um caminho que se afãs-te do ponto chamado Polo Norte, este al°uem fe-cobrará immediatamente os tres pontos cardeaesperdidos.
O primeiro homem que visitou o polo Norte

Im ^*Tmaí^nte Peary> ^rte americano, que
wr?r£ 

eF*«a S de Abril de 1909- u™ dia, no PoloNorte, e 365 vezes a medida do tempo. No dia 21de Junho, o sol se encontra a 23* 30' acima do ho-rizonte, e move-se no circulo nessa altura durante24 horas. No dia 22 de Setembro começa a longanoite que aura seis mezes. No dia 21 de Dezembroa escuridão polar chega ao seu ponto mais alto'No dia 21 de Fevereiro, ha crepúsculo, no dia 21de Março o sol começa a apparecer.

/AÈBtÈfimm *' * 1 *"

São Francisco de Paulo — Nasceu a 21 de Abril
em Pouy, nas Landes (França) cidade que mais tardarecebeu o seu nome. Filho de pobres lavradores, ajuda-
va-os em seus trabalhos do campo, tornando-se desde
pequenino notado pelo seu espirito de caridade.

Seguindo a sua vocação declarada para o sacerdo-
cio, adquiridos os conhecimentos elementares, foi paraa Universidade de Toulouse, iniciando os seus estudoseclesiásticos. Em 23 de Outubro de 1600 ordenou-se sa-
cerdote, contando então 24 annos de idade. Sua primei-ra missa ficou celebre, e tem sido por varias vezes re-
produzida por pincéis famosos. Em 1625 fundou a Con-
gregação dos Padres da Missão, commumente chamados
Lazaristas e mais a das Filhas de Caridade, recolhendo,
curando e protegendo as creancinhas abandonadas. FalJ
leceu a 27 de Setembro de 1660 e foi proclamado o pJ"
droeiro das obras de caridade.

São Francisco Xavier — Cognominado Apóstolo das
índias e do Japão, nesceu em 7 de Abril de 1505, d3
pães nobres, no castello Xavier, na província de Na'

, varra.
Aos dezoito annos mandaram-no a Paris para com-

pletar os estudo. Em 1541 foi enviado ás índias, onde s*
entregou a trabalhos incalculáveis por entre IridizivéiS
dif f iculdades.

Pregou o Evangelho a cincoenta e dois reinos da
índia e do Japão; plantou a crua em tres mil logares e
baptizou cerca de cem mil pagãos.

Favorecido com o dom'das línguas foi espantoso »
suecesso da sua incansável pregação. Innumeros foram
os milagres que operou.

Entregou a alma a Deus a 3 de Dezembro de 1552,
tendo vivido 46 annos.

Foi beatificado por Paulo V em 1619 e canoniza
poc Gregorio XV em 1621.

Santo Antônio de Padua — Nasceu em Lisboa ©£
1195 e baptizaram-no com o nome de Fernando. D23'
cendente de antiga nobreza, recebeu educação apritrto-rada.

Em 1220 foi admittido como inoviço no convento di
Santo Antônio dosiOlivaes, passando então a chamar-^Antonio. Partiu depois para a África e, de regresso, en-
smou theologia em Bolonha, Montpeh>r. Tolosa c
Padua.

Seus sermões attrahiam ouyintes de toda a parte e
operou innumeros milagres de curas e conversões. Qnarl'do pregava em uma oceasião em Padua, soube que se»
pae era injustamente aceusado de homicídio. Milag1'0'samente transportado a Lisboa, ordenou ao morto Que'
em nome de Jesus Christo. dissesse se era seu pae o res
ponsavel por sua morte. O defunto levanta-se e declar*o aceusado innocente. Antonio desapparece immediatamente e vae continuar o sermão interrompido.

Morreu a 13 de Junho de 1231, aos 36 annos de id*"
de. e foi canonizado em 1232. 1
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FAUSTINA ESCREVE UM ROMANCE
—, _—. —__——_ ___

Faustina é romântica por nature- Depois de vários dias de trabalho 3_ o levou ao amigo do marido o
za, por isso que um dia resolveu es- concluiu um romance de grande sen- senhor Gratulino, tambem escriptoi
crever um romance. sação. de fama da zona.
r

r\3> Ç^ 
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O senhor Gratulino começou a ler E a medida que ia avançando na No fim, Gratulino ficou tão im-
as primeiras paginas do livro e co- leitura, mais o romance o horrori- pressionado que perdeu o jui<
meçou a ficar impressionado. zava! ío ! !!

__, ___

E foi carregado para a Assistência para ser conduzido á uiua Casa _.aue havia causado em escrever
de Saúde. Faustina arrependida comorehendeu o mal.., romances malucos e impressionáveis;
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As
proeza^

do
Gafo Felix

(Dtimho dt Pai Sulli-.ait

— Lxclüsiviàoáe do "O

TKO-TICO" rara c finai.) — Os dentistas siw uns algozes
para quem soffre de dôr de dentes!
— dizia Gato Feüx.

— Mas eu tenho coragem e vou ágò-.
ra ao consultório do dentista J

— Não! Não irei ago- ., , ,
«a! Esperarei que a dor , 

~ *h! ° b*ni ho do motor do dent's,ta
, - , ' augmenta-me a dor

,^»=i__^iLl ^
tíe dentes augmente!

ssa.

- Mas agora eu terei co- __ Esperemos' Oragem! Vou bater á porta dentista virá àttên*
do dentistaj der-me! Trará um

H( 

~mWim 
XWWT

tYJmotor! Um motor hor- ...que é o motor do dentista!
rto-jft! ~ Mas vou espe- - O senhor está preso! Nâo -Dá-me licença, -seu" guarda. <lormir porqueT dor Zarar! Tenho coragem e sa- cons-nto gato a porta de den- 1 Vou fugir! O dentista abriu a porta! dentes Dasafol ¦*
xcrei enfrentar o horror., tistal t".-"ul

Pr 

1 , ¦ - r "] 
p-T 1 p_-7—p-, -jszTmm^mmmmTí -"— —s —

, - O' raio de padeiro -Já disse que não tem _ ir* se emliftraseu nu w- -
•mobdorl . Não Uni nir.guem em casai «adeiro! NâT^Õ ™» 7 C ?¦ pa*,n>- E ° Vanedor de raa
yiinguem em casai SohSe' ° '

(Continua)



J58 _ Selenfbro — 1932 - 25 — 0 TIGO-1'l-C. O

ím rir? r^\ Mm\\\\<^r>r~\ ú^r^íx, /rr^W ImWf ( t ) mmM m\ sL ( c\ % *%.[ l\\ I \\ «¦

Vocês já conhecem a ultima aventura de Azeitona? Não? Pois então ouçam:
passeava, ainda hontem, Azeitona, pelo matto, quando encontrou uma velha ra-
bugenta," que, com arte e manhas, lhe offereceu uma banana e prometteu outras
lá em casa

Azeitona, como vocês sabem, é doido por bananas. Ou-
vindo a mulher falar-lhe nessa fruta, logo tudo esqueceu e
acompanhou a feia velha por caminhos desconhecidos, som-
breados, fantásticos mas bonitos.. •

^mr^mBmV^ m\ BMsssssJMMssBi A vellia' Porém' como 'á devem tcr i B***™ ' 
™ repente, se lembrou dc rezar .

^^ 
prendeu Azeitona com uma corrente santas, a feticeira, quegrossa 

e pôz a mexer um caldeirão, on- era...
¦ de, certamente iria cozinha!-o vivo... -,

.. .amiga do diabo, explodiu e, com a explosão, Azeitona
viu-se" Jogado pelos ares, percorrendo espaços, voando quasi
ao céo,...

... descendo, por tim, em uma
claraboia, que com o seu peso
«""leu, vindo jogal-o^.j

...em cima do suecuiento bolo que Réco-Réco e Bolão
Iam saborear naquelle instante, commemorando o grande dia
da Independência do Brasil,
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1 Consultório da Creança
A S T H M A

Doença, relativamente' freqüente
na infância.

Os meninos são mais attingidos
qu as meninas. O accesso de asthma
constitue para os docntinhos, assim
como para as pessoas que o assistem
um verdadeiro martyrio.

Em geral as creanças asthmaticas
são filhas de arthiticos e de nervo-
sos.

As causas de asthma são ás vezes
insignificantes; o cheiro de certas
plantas, as emoções, um resinado,
uma indigestão, etc, podem provo-
car o apparecimento de accessos de
asthma. Muitas vezes os ovos, o lei-
te, o chocolate, o peixe, o queijo,
etc, provocam a asthma.

As amygdalas hipertrophiadas e
inflaminadas, as vegetações adenoi-
des são outras causas importantes.

Existe ainda a asthma nervosa
pura, e a de fundo scientifico. Posto
que seja doença que muito mau es-
tar causa á creança é em geral d»:
prognostico bom. Quasi sempre na
puberdade a asthma desapparece.

TRATAMENTO

Durante o accesso as injecções de
adrenalina dão resultados surpre-
hendentes. Recentemente se usa com
bons resultados a efectomina
(Merk) poderá ser dada tres ve
zes ao dia na dose de meio a un.
comprimido. Muitas vezes após a
operação das amygdalas e adrenoi-
des a asthma não mais apparece.

O tratamento anti-syphilico com
injecções de bismuto e de arsênico
deve ser tentado. Existem casos de
asthma puramente nervosa, que bas-
ta a mudanda de logar e de meio pa-
ra tudo resolver bern.

;. O uso dos saes de cálcio durante
vários mezes dá bom resultado. Por
exemplo 3 a 5 grs. por dia de lacta-
to de cálcio em pó misturado com
os alimentos.

Ou então comprimidos de Super-
cálcio N. I. B. na dosagem indica-
da pela bula
,. Evitar na alimentação o uso «?
abuso de ovos, chocolate, peixe _>"-
rrnei io.

Tenho tido optimos resultados
aconselhando a jr acostumando a ere-
anca aos poucos, com banhos frio $
e com fricções de água iria, ao mes-
mo tempo que deve ser feito o uso
dos banhos de sol ou de hrz violeta.
Para ser estabelecido um tratamen-
to conveniente o medico precisa exa-
minar cuidadosamente o seu doenti-
nho para ver qual a melhor directriz
a seguir.

AVISO — As consultas sobre regi-
nics alimentares e -doenças das ere-

B
ancas podem ser dirigidas ou para o
consultório ou para a residência do

DR. OCTAVIO DA VEIGA

Doenças das Creanças — Regimes
Alimentares

Director do Instituto Pasteur do Rio
de Janeiro. Medico da Creche da Casa
dos Expostos Do consultório de Hy-
giene Infantil (D. N. S. P.). Cônsul-
torio Rua Rodrigues Silva, 14 — 5o an-
dar 2", 3* e 6* de 4 ás 6 horas. Telc-
phone 2-2»504 — Residência: Rua Alfre-
do Chaves, 46 (Botafogo) — Tclepho-

ne 2-0327.

MENINOS
iriostr*eirx este

aviso tis suas Mamães.
TO ."DOS Oí?J

Hiscos Modernos
EM

ARTE DE BORDAR

k \<DiSQxxr para I3cr<icuickr
EM

ARTE DE BORDAR

Riscos Artísticos
EM

ARTE DE BORDAR
'-•V-
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RESULTADO DO CONCURSO
N. 3.685

A solução exacta do enigma.

DO VINTÉM DO AVARO O
DIABO TEM DEZ RÉIS

Solucionistas: — José Coelho
de Barros, Osman Carneiro Victo-
rio, Walter Botelho, Ary Martins
Real, Juril C. de Plácido e Silva,
Marinho Mendes Domenici, José
Vandewaldo Hora, Bernardeth Vi-
anna de Barros, Jupyciarema Mon-
teiro, Heliton Motta Haydt, Álvaro
dos Santos Pinho, Carlos Benigno
Milhazes de Assis, Marcello Leal
Arnaut Netto, João Baptista da Sil-
va, Hélio de' Bittencourt, Dirce
Braça. Braccinin Braccini, Criméa
Guimarães Cova, José Vandevaldo
Hora, João Luiz de Moraes, Li-

JlasflhUeslias do ^gàdo,£stomajc
eJniesiino

\MiudSaUfú\

vio Hime, Elys Pilar Paraíso, Se-
bastião d'Ângelo Castanheira, Ma-
noel D. Rodrigues, Julinha Figuei-
redo, Marilia Mohnas, Sylvia Arau-
jo, Humberto Duarte, Carlos Au-
gusto Prata, Luiza de Seixas Bar-:
ros, Luiz Gonzaga da Silva, Anío-
ga da Silva, Antônio Abreu Filho,

Mães...
altençã©

V1 \ ggg y£;%r TfV

<__—____ «ii--..__-»-_í-X____-_n__»w-~w--*'irT

Dae a vossos filhos o BONBON
LAXO-PURGATIVO — o purgativo

ideal, efficaz e gostoso.

ítalo de Almeida Berolatti, Fernan-
da Seixas Barros, José Freire de
Carvalho, Gilda Baptista Pereira,
Luiz Victorino da Silva Carneiro
Dirceu de Miranda Cordilha, Luiza
Anna Winckler, Verônica dos San-
tos Varella, Hildéa Leal Reinert,
Aluysio de Moraes Suckw, Vera
Oliveira da Silva, Miro Magaldi
Vianna, Bertolina Leite de Castro,
Huhuaria de Moraes Costa, Fran-
cisco A. M. Brandi, Celso Augusto
de Araujo Franco, Maria Thereza
da Cunha, João Bosco Lemos Fer-
reira, Antenor de Oliveira, Antônio
Augusto Coqueiro Simas, Elide de
Carvalho, Álvaro Goulart Nunes,
Anna Nunes, Maria Lecticia Fro-
ta, Osny Moura, Mario da Silva

Doenças -as Creanças
AÜmentares

Regimes

DR. OCTAVIO DA VEKiA

Director do Instituto Pasteur do
Rio de Janeiro, Medico da Creche da
Casa dos Expostos. Uo consultório
de Hygiene Infantil (D. N. S. P.)
Consultório: Rua Rodrigo Silva, 14-5"
andar. 2a, 4* e 6* de 4 ás 6 horas. —
Tel. 2-2604 — Residência: Rua Al-
frcdo Chaves, 46 (Uotafogo) — Tel.

.-0327.

A ambulância da patrulha deverá ter pelo
menos os medicamentos: 1, ., 9 e 10, c os
acccssorios em pequena porção.

__.
L_j—v I

ira

Desmaio,
O desmaio, ou syncope, é produzido pela in-

SU-ficiencia de sangue na cabeça. O doente fi-
ca pallido e cahe desfallecido.

Tratamento: deitai o de cabeça baixa, des-
apertar as roupas, fazer flagellações frias no
rosto e peito, dar-lhe a aspirar ether, amorna-
co, vinagre, etc. Si for mui*) demorado —
injec.ão de oleo camphorado e chamar o me-
dico.

Congestão,
E' produzida pelo excesso de sangue na ca-

beca. Manifesta-se por grande afflicção, fal-
ta de ar e congestionamento do rosto e dos
olhos.

Tratamento: collocar o doente com a cabeça
alta; applicar compressa frias na cabeça; ia-
-cr uma sangria no braço.

.— n —

Apparelho digestivo: bocea, pharinge, eso-
phago, estômago, intestino delgado, intestino
grosso e glândulas. Os alimentos atravessai,
do esse longo tubo de aspectos tão diversos
são transformados, tornando-se assimiláveis.
São absorvidos no intestino delgado pelos ca-
pillares (pequeníssimas veias). Os resíduos
passam para o intestino grosso donde são ex-
pcllidos.

Apparelho circulatório: coração, artérias,
veias e capillares. Ü coração, que é um mus-
£uIo oco; funeciona como uma bomba; yuan-
do se contrae envia o sangue pelas artérias a
todas as partes do corpo, procede a queima e
recebe os resíduos do organismo, ficando i:n-
puro; quando se dilata chama o sangue a si;
por unia nova contração manda-o aos pulmões,
onde o sangue é purificado; dalii volta nova-
mente ao coração, recomeçando o cyclo.

Apparelho respiratório', pulmões, trachéa,
bronchios. Os pulmões funecionam como um
folie: cada vez que respiramos se dilatam, en-
chem-se de ar novo; cada vez que expiramos
se contraem, expellindo o ar viciado. O ar
que penetra durante a inspiração fornece o
oxigenro necessário a purificação do sangue,
recebendo em troca gaz carbônico (venoso).
A trachéa e os bronchios são conduetos que
levam o ar aos pulmões.
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aSTHMíl
O REMÉDIO REYNGATE para o
tratamento radical da AstUmai" Dys-
pnéas, Influenza, Detluxos, Dron-
cintes, Catarrhaea, Tosses rebeldes,
Cansaço, Chiados do Peito, Suffoca-
Ções, e um MEDICAMENTO de
valor, composto exclusivamente de
vegetaes.

E' liquido e tomam-se trinta eot-
tas era água assucarada pela ma-
nhã, ao meio-dia e á noite ao det-
tar-se. VIDE os attestados e prospe-
ctos que acompanham cada frasco.

Encontra-se á venda nas princi-
pães PHARMACIAS B DROGA-

RIAS DO BRASIL.
AVISO — Freço de um

vidro 12$000; pelo Correio, registra-
do, réis 15$000. Envia-se para qual-
quer parte do Brasil, mediante a
remessa da importância em carta
com o VALOR DECLARADO ao
Agente Geral J. DE CARVALHO —
Caixa Postal n. 1724 _ Rio de
Janeiro. J

Ijader, Darcylla Daisy Pinheiro da
Silva, João Pacheco Soares Xa-
vier, Maria Stella do Amaral Fa-
ria, Fernando Octavio Gonçalves,
Waldyr Nascimento, Talitha Sam-
paio da Fonseca, José Silverio Lei-
te Fontes.

- 28 —

Foi premiado, com um lindo li-
vro de historias infantis, 0 concur-
rente:

ANTENOR SEGUNDO DE
OLIVEIRA

de 14 annos de idade e morador á
rua Dr. Nilo Peçanha s|n, em Sa-
cjuarema, Estado do Rio de Janeiro.

RESULTADO DO CONCURSO
N. 3.686

Respostas certas:

Ia — Escalda.
21 — Estrella. ,

DIGA.
meu filhinho:

___Ç_MrtM-NA
EVITA OS ACCIDENTES DA

, da DENTIÇÃO «FACILITA
[a. SAHIDA DOS DENTES.
/frfa fadai as Pharmacra.3

28 — Setembro —.""1932"

pílulas

SAS

A' venda em todas as pharmacias

(PÍLULAS DE PAPAINA E PODO-.
PHYLINA)

Empregadas com successo nas moles-
tias do estômago, figado ou intestinos,'
Essas pílulas, além de tônicas, são indi-
ce.das nas dyspepsias, dores de cabeça,
moléstias do figado e prisão de ventre.
São um poderoso digestivo e regulari-
zador das funeções gastro-intestinaes.

A' venda em todas as pharmacias.
Depositários: João Baptista da Fonseca,
Rua Acre, 38 — Vidro 2?S00, pelo cor-
ic'o 3$000 — Rio de Janeiro..

3' — Serra — Lima.
4 — Para — Pôr.
5" — Victoria.

Solucionistas: — Luiza de Sei-
bcas Barros, Verônica dos Santos
Varella, Zita Baptista Pereira,
Luiz Victorino da Silva Carneiro,
Dirceu de Miranda Gordilha, Calix-
to José Seabra Varella, Jovem C.
José Gomes, Carlos Hugo Winck-
ler, Edna Bahiense, Osman Carnei-
ro Victoria. Hildéa Leal Reinert,

As principaes artérias do corpo

ria(j(5 • -
Os pontos accentuados no desenho são aquel-

Ic» sohre os quaes se deve fazer compressão
para césar a heraorrhagia. Procure sentU-os
no seu próprio corDO.

79 —.

Ambulância
Uma patrulha nunca deve sahir para excur*

são sem uma ambulância bem acondicionada
numa caixinha de madeira, com divisões.

A ambulância completa para a tropa deve
conter;

1. Balsamo ou Maravilha — para golpes,feridas, picadas e hemorrhagias.
2. Iodo — para desiníectar ferimentos.
3. Solução da ácido picrico — para quei-maduras.
4. Elixir paregorico — para eólicas, diar-rheas, indisposições de estômago.
5. Álcool camphorado ou água vegeto mi.neral — para entorses.
6. Ether — para desmaios e atordoamen-tos.
7. Água oxygenada ou liquido d'Akin —

para ascepcia dos ferimentos e gargarejos.
-*¦ AiC001 de 40* ~ P"a ascepcia da»mãos e ferros.

m f3SSÍM succeíh"eo ~ oa"
Pieis £ncPcír9ade 

^ **»«*• ~ «~»
11. Ampola de óleo camphorado — paralevantar as forças num caso de accidente rmque o doente esteja muito enfraquecido.Accessorios: gaze esterilizada, ataduras, ona-taplasma de Langlcbert, algodão, thesoura, ai-tme.es de segurança, esparadrapo, pinça, am-lha e seringa para injecções.

— 71 "
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Juril C. de Plácido e Silva, Heliton
Motta Haydt, Léa da Cunha Men-
des, Jupyciarema Monteiro, Argeu
Iremos Pelosi, Marcello Leal Ar-
naut Netto, Hélio A. Bittencourt,
Dirce Braga, Braccinin Braccini,
Clvta Guimarães Cova, Cleber Zo-
necker, Vera Oliveira da Silva, Mi-
ro Magaldi Vianna, Berthclina Lei-
te de Castro. José Frederico de Al-
buquerque, Benjamin Fausto Gallot,
Beatriz Olinto de Medeiros, Ida Do
Coutto, Nair Baeta Le*l João Lemos
Bosco Ferreira, Maria Thereza da
Cunha, Osny Moura, Adelir Quin-
tão, Ahiysio de Moraes Suckow,
Vannio Mario Collaço de Oliveira,
Vinicio d'Ângelo Castanheira, Mu-
sa d'Ângelo Castanheira, Adelia P.
de Oliveira Barros. Manoel D. Ro-

— 29 _

drigues, FJys Pilar Paraiso, Ivan
Duarte, Carlos Augusto Prata, Ita-
lo de Almeida Berolatti, Algyr Brit-
to de Abreu, Fernanda de Seixas
Barros, Eliete de Carvalho, Odylson
Ferret, Anna Goulart Nunes, João
Pacheco Soares, Maria Lecticia
Frota, José Freiie de Carvalho, Mi-
riô C. Barroso, José Silverio Leite
Fontes, Fernando Octavio Gonçai-
ves, Maria Stella do Amaral Faria,
Mario da Silva Ijader.

Foi premiada, com um lindo h-
vro de historias infantis, a concur-
rente:

ELIETE DF CARVALHO

de 9 annos de idade e residente à rua
dos Artistas n 50, nesta Cachai.

CONCURSO N. ... 6 9 5
Para os leitores desta Capital e dos Estados

M_d_ c_m v__z_s
c_r_J_ um

Muito fácil o concurso de hoje.
E' de composição e vocês, para solu-
-ional-o, nada mais terão do que in-
tercalar as letras c, o e a entre as
consoantes do texto. Hão de formar
Jm conselho, um provérbio conheci-
do que manda fazer cem vezes uma
coisa e uma vez só outra.

vale que tem o n. 3.095, como tam-
bem da assignatura, idade e residen-
cia do concurrente.

Para este concurso, que será en-
"errado no dia 25 de Outubro vin-
.louro, daremos como prêmio, por
sorte, um lindo livro de historias in-
fantis.

As soluções devem ser enviadas á
redacção d O TICO-TICO, separa-
das das de outros quaesquer con-
cursos e acampanhadas não só do

Ú7Z ?^^___T__r
g»_%JR_4_ ©
CONCURSO

W _• 3.695

b TI CO-TICO

CONCURSO N. 3.696
Para os leitores desta Capital e dos

Estados próximos
Perguntas:

Ia — Qual a cordilheira da
America que é tempo de verbo?

(2 syllabas).
Américo Salles

2a — Qkal a medida antiga for*,
nada pela cavidade e pela nota mu-
dcal ?

(3 syllabas).
Hylda Braga

,? — Qual © nume. o que com
•mia letra trocada é ornamento de
parede ?

(2 syllabas). Oscar Veiga

4a — Qual o alimento que tro-
cando a inicial fica um animal?

(1 syllaba).
Carlos Rodrigues

5a — Elle é madeira
Ella é fruta.

Que c? (2 syllauas)'.
Odette Veiga

As soluções devem ser enviadas á
redacção d O TICO-TICO, separa-
das das de outros quaesquer concur-
sos e acompanhadas não só do vale
que tem o n. 3.696, como das decla-
rações de nome, idade e residência
do concurrente.

Para este concurso, que será en-
cerrado no dia 20 de Outubro, dare-
mos como prêmio, por sorte, entre
as soluções certas, um rico livro de
historias infantis.

l---i i.i-_->..__..; t V-!^4--^ .___jyf^yj#^i_L » » _• "v_k

ÁS PROFESSORAS =- PARA AS FESTAS ESCOLARES-
Na orgnniração dos programmas para as festas escolares lutam as senhoras professorascom a falta de monólogos, cançonelas, duetos, coros, poesias e diálogos p.oprios F;;ra ascreanças. E' que não é grande o ínimeros de livros escriptos sobre o assurr.pto. Ha, no em-tante, um repertório de tudo o que é necessário para organização dos programmas de festasescolares. E' o Theatro d'0 Tico-Tico, de Eustorgio Wanderley. o apreciado escriptor e

pceta que todo o Brasil conhece.
No Theatro d'0 Tico-Tico, que a Livraria Pimenta de Mello & C, Rua Sacheí, 34 —

Rio, vende pelo preço de 6?ÜÜ0. (Pelo Correio, registrado, 6Ç00O), ha a mais completa col-lecção de CANÇONETAS, DUETOS, CÔKOS, COMELMAS, FARÇAS, SA1NETES SCE-NAS CÔMICAS, DIÁLOGOS, POESIAS, MONÓLOGOS, etc. A's senhoras professorasrecommendamos tão uM e interessante collectanea de theatro infantil.

•*>___ 
^i__H______L 
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A lição d@ piano

¦AÀ

28 — Setembro — 1952

ÍÍT\N> c
— Estamos indo dc mal à peoi* — disse o professor

_c piano á pequena Julieta. — Você não acerta duas
notas.

.Vamos: dó... depois do dó que é que vem?
Julieta titubeia:

ML
Mas que mi? E' rá, minha filha. Assim não

vamos bem. Olha esse dedo! E' o pollegar, não o in-
idicador. Isso é lá, e não fá. Oh! santa paciência. Va-
mos recomeçar.

A nota não é essa! Você começou com o si. Es-
tou vetado que em casa você nem se senta ao piano.
Garanto que você não dá nem uma nota.

—- Lá em casa quem dá a nota é mamãe — res-
pondeu a Tulieta.

YANTOCK

WÊr ^( prisàq I

i IL B VENTRE

causa terríveis perigos e a ninguém mais do queas creanças! Para restabelecer em seus delicadosorganismos a regularidade das funcções intestinaise altamente recommendavel o uso dó
"MANITOL"

remédio de acção rápida, segura e definitiva Alémdisso e agradável ao paladar e as creanças iámai-o recusam. "

LOTO
INSTRU0TI¥0

— DE —
MARIA RIBEIRO

ALMEIDA
2a EDIÇÃO

1 0 $ 0 0 0
Lindamente illustrada

Pedidos á
LIVRARIA PIMENTA

DE MELLO & C;a.
Rua Sachet, 34 — Rio.

[pat-j (torto1 |

pà pipa pa
P-P-l púpa fi ; f ;;" 

" 
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P'_ púa pão

poáia piau ',] I
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CEÍÇÂO DE BARROS BARRETO
EM TODAS AS BOAS LIVRARIAS

-..—.,.,. .-.i.i ^.i.„ , 
, ,.H

Acaba de apparecer

CANTIGAS DE QUANDO EU

^^^^rmr**^mm~^~~TmTKnw»mi —n n im

Considero o primeiro ___e«3_ca-
mmeinito com tra todas a§ affesc6©§

sypl_jlfltka§
DU a ütostre Dra. Izaiira C. Leite.
Receitando conti„UIdamente vosso preparado d;,non.mado ELIXIR DE NOGUEIRA, do Pharm.-CluW. João da Silva Silveira, consid.ro-o o primei-r« medicamento contra todas as affecções svphili-ncas e excellente depurativo do sangue.

Una (Eahia), 30 dc Abril de 1917
Dra. Izaura C. Leite — (Firma reconhecida)

--- — •_- _-—-_¦-------—--, «. MlfVVVVVVVWl"'

Sras. Leitoras, acha-se á venda a revista MODA E BORDADO do mez de..etembro, que está fazendo um dos maiores suecessos, em matéria de moda, bordadoe elegância. Custa 3§000 o exemplar em todo o Brasil.



y ALMANACH DO
®nTIC®*TiC®

PARA 1 O 3 3

ÜEstá 
em preparo, em luxuosa e magnífica confecção, este encantador

álbum de recreio e cultura da infância. Contos moraes, historias ia-
T~[ structivas, monólogos, versos, notas de sciencia, historia, arte, brinque-

r~i *-» do3 de armar, uma multidão de coisas interessantes para as creanças.,

„ D ALMANACH D'"0 TICO-TICO" PARA 1933
a sahir nos primeiros dias de Dezembro.

V
Q

>- - „^ a sahir nos primeiros dias de Dezembro. í- S
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AS AVENTURAS DO CHIQUINHO

0 logro il. Benismin oo um lição _. economia.
x.

Benjamim gastava mal todo niekel que recebia. Ora com-
prando gulozeimas ora em brinquedos de pouca durabilidade. Chi-
quinho quiz lhe tirar o defeito. — Sabes, meu Benjamim, que des-
cobri um meio honesto.....
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... dez tostões... Benjamim passou a imitar Chiquinho e este a
tirar-!he os nickeis. Todos os dias Benjamim encontrava o sacco
vazio. Ao cabo de dez dias Benjamim foi vsr e s_s.a, Esta..
íh-io, desta m.

~^\.
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...de ganhar muitos niclteis, sem trabalhar? Aqui estão dea
tostões.-Enterrei um tostão, na raiz daquella arvore secca. col-'
loquei um saquinho no galho. Na manhã seguinte quanto fui ver
o saquinho lá estavam ...

*¦*"**--'-*•__,

Lá estavam dez tostões. Chiquinho estava com uma cara
que fazia desconfiar e Jagunço, a única test.mur__.muda,'latiu
e ras.ava o solo querendo denuncial-o. Benjamim, entretanto»...

'¦ m» 4*** j
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... poz-se a examinar as moedas e reconheceu, por certos si-
gnaes, que eram as mesmas que elle enterrara. Dahi por deante
.assou a ser mais econômico e com.rehendeu a lição.


