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Tarian. comprehendendo f|ut o pretinho nao
•e «climal-v. 4 vida das selvas, jcsolveu lesti-
luir-lhe 1...

...aldeia E com grande tristeza. Tarian levou
_ aldeia lulu o pretinho gue já era conside-
rado seu...

... íilho A mãe do ptetinho. vendo-o. ficou ra-
diante de alegria, atribuindo o feito ao Deus
Branco das Selvas.
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A Luz e os insetos
Meusnetinhost

Neuza, uma galante e inteligente netinha residente no Estado do

Pará, escreve a Vovô perguntando por que razão as mariposas e vários
outros insetos são atraídos pela luz, em redor da qual estão sempre a
volte jar.

A explicação do fato deu-a o naturalista Loéb >— de quem Vovô,
ha tempos, falou a vocês.

Este sábio, depois de demoradas observações, estabeleceu a teoria
explicativa do fenômeno. Tal teoria diz que o caso dos insetos que pro-
curam, que são fanatizados pela luz, é. em principio, o mesmo que o de
certas plantas, como o girasol, tão conhecido de vocês, as quais voltam
para a luz as suas folhas e flores.

Lceb chama á sua teoria "'ic!iotropismo*\ 
palavra formada de dois

vocábulos gregos, 
"helios", 

sol, e "tropé". 
volta.

O que leva. porém, os animais a sofrerem a influencia desse heliotro-
pismo? — perguntarão vocês. E' o próprio naturalista Locb que explica: —
'o 

que o determina não pôde ser outra cousa senão a contestura particular
do aparelho de sensibilidade do próprio inseto",

A explicação é, sem duvida razoável e, de todas, a mais satisfatória.

Na exposição da sua teoria, o naturista Loeb estabelece, ainda, duas es-

pecies de heliotropismo: o positivo e o negativo.

O primeiro possucm-n'o os insetos a que a luz atráe e as plantas

que abrem os seus cálices á luz do .dia: o segundo, o verme da terra, o

sapo, a coruja e outros animaes. assim como as plantas que só abrem á
noite. Em virtude dc heliotropismo positivo, os insetos e as plantas se-
guem sempre a direção dos raios luminosos; e tanto assim é que sc pôde
alterar o dito movimento mudando de situação o foco da luz.

Eis ai, meus netinhos. a opinião scientifica que melhor responde ao
fenômeno que tanto tem impressionado a vocês. De agora por diante estão
os meninos habilitados a explicar por que a mariposa e outros inséto3
atiram-se de encontro aos focos luminosos. Eiles não são. como podem

pasecec h primeira vista, curiosos nem insensatos. Procuram a chama, a

luz. onde muitas vezes encontram a morte horrivel, porque a isso são le-
vados por um instinto, descoberto pela sagacidade e perspicácia do
sábio estudioso,

V ô V õ

¦a--***^^s****. —

UM BANQUTE
Sobre a mesa de um banquete

oferecido aos alunos e professo-
res do A.' ano da Escola Brasilei-
ra de São Cristóvão, viam-se, en-
tre outros, os seguintes pratos :

A Cordelia, numa soberba tra-
vessa, estava muito corada, e co-
berta por um lindo molho ; em
torno dela se achavam algumas
rodelas da constante alegria da
Zulmira, uns raminhos dos cabe-
los da Cléa, os olhos da Neuza.

Em outro prato temos a vistosa
niacarronada dos cabelos da
Ivette, com o molho da amizade
que lhe é dedicada pela Fran-
cisca.

l"mn suculenta peixada, á Mo-
dina, estava deliciando o paladar
dos convivas pela atração que
possue e porque se achava envol-
ta na aplicação da Carolina e na
simplicidade da Célia ; sobre ela
umas folhas da bondade da Hebe,
da poesia da Nilce, e pequenas *,
fatins da meiguice da Carlota.

Por sobremesa havia os seguin-
tos doces : num prato estavam,
fritos e apetitosos, os rolos dos
cabelos da Zelia, cobertos com o
assucar do sorriso da Vera ; o fi-
no doce da bondade da Moema
com o olhar fascinante da Uelmi-
ra ; o melado das redações «Ia
Eliune estava próximo ao riso da
Heny ; as vistosas talhadas «Ia voz
«Ia Celiza e da vozinha doce da
Oli via enchiam o ambiente dc ale- ¦.
gria ; em um prato mais além, ja- !
ciam pedaços dos cabelos de Ma-
ria Ignez cobertos pela calda da
bela voz da M. Lourdes.

Foram servidos, também, os de- jliciosos licores da fina educaião jda Cibele e da admirável resigna-
ção da Anna, nos delicados cali-
ces dos lábios da Lile.

E, lá do canto da cozinha, com l
uma vontade "doida" de provar >
esses quilutes, estava a cozinhei- ?
ra . . .

Eliadk Moxt'Alveune
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  1^.^^ v—--^í yj^y _xj—-^•***^-a_>»j W iniciou as manobras para imcr.ão.

Controlando todas maquinas, o piloto olha-
va para o registro que marcava a profundidade
alcançada.

Quem pudesse observar veria o grande
peixe de aço a navegar no fundo do ui a toda
velocidade.

O aahlo professor, por uma du vigias do
submarino, olhava o mar quando avistou i_ap
massa escura •

EL. "^ mmu^m\^

Era um imenso tubarão que te dirigia para
o submarino O piloto, avisado, armou-se d«
um ar pio,

=^^~~ Xr^^3fc=s\0|A8O Fui

Se o monstro arrebentasse uma das vi-
elas do submarino seria violentamente te-
rido.

cC^r^yl^^ a3

Mas o tubar.o apenas deu om encontrâo

no tubnuiino fujo» ir ipulame, «""O £0 chio.
{Çontiaú* no próximo numero).

AS FLORES SÃO O PENSAMENTO DAS PLANTAS.



O MISTÉI DOS DIAMANTES AMAEELC fá&
Por ALOYSIO FRAGOSO , \J~7

—_ ¦=~f:=r' ~Z<-x^(~ """"i**/ •*2' / / jy-tr~^^- |. braçadas enérgicas conseguiu vencer a corrente, ganhando a margem em-

gj^r—-—~ —--Z^ lllHl l~  
' 

1/ 
^SaWsauMBJ bora as botas e a roupa molhadas quasi lhe impedissem òs movimento» **•*"*

Bartley, quando conseguiu voltar á tona depois do mergulho tão inesperado,

verificou com magua que os companheiros tinham desaparecido e que a canoa «e

afastava rapidamente em direção á ruidosa queda d'agua Com algumas . . ,

Bartley não podia acreditar que os negros tão ágeis se tivessem deixado ar-

rastar pelo rio e começou a gritar em varias direções tem obter resposta.

(Contínua no próximo numero) .
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UM BOM PASSEI O O CÃO DO CEGO

Hoje ao me levantar dei com o

eol que batia nas vidraças da janela

perto de minha cama; levantei-me e

abri a janela e deparei defronte de

minha casa com umas meninas e

lembrei-me: é hora do nosso passeio.
Aprontei-me depressa porque iamos

a pé afim de gosar melhor a fres-
cura da manhã. O sol ainda estava
oculto no horizonte, deixando apare-

cer apenas uma fimbria amarelada

que se destacava perto de um bló-

co de nuvens brancas no azul do

firmamento.
Fomos vagarosamente afim de

apreciar melhor a natureza que es-

tava em festa: os pássaros, com seus

cantos maviosos, enchiam a terra de

esplendor; as arvores, as matas ver-

do a beleza da natureza. Afinal. }JÍrt_ a esmolar de porta era porta
, , Um céqo. curvado e já velhinho,

cheqamos em uma fazenda de uma *"V ._¦ » ._Por arma so trazia um bastão duro.
de nossas amigas, onde nos espera- E> comQ guia< Q seu {icl cãozinho,
va com um apetitoso lunch. Depois
de descansarmos um pouco, fomos R;scava as estradas em que ia
convidadas para um passeio ao po- Sempre triste, com a ponta do
mar. Sentamos um pouco afim de
apreciar aquelas lindas arvores fru-
tiferas e continuamos nosso caminho.
Mais tarde fomos convidadas parj
um lauto almoço e após o qual fo-
mos passear pelos logares pitorescos
do sitio e fomos surpreendidas coei
a tarde que vinha caindo, a qual nos chama desesperado, pelo nome

[bastão.
Chorava, ás vezes, á beira do

[caminho
Por não encontrar abrigo para o

[cao I

Um dia, faminto e aiiito, o polne
[velho

-.'des, recebiam aquele ar puro que
era expirado pela natureza.

Vencemos sem sentir aquele can-»

»aço porque iamos todas observan-

obrigou a voltar.
E muito pesarosos despedimo-nos

da nossa querida amiguinha,"que já
sentindo saudades dessa boa compa-

nhla e desse esplendido passeio, des-

crevo nesta pagina do bondoso

O TICO-TICO,

Lacula Monteiro de Barros

(12 anos)

[certo.
O fiel guia que era todo seu...

Mas o cãozinho não responde ao
[dono,

E o velho ouve alguém que lhe di_.
[perto:

r- Meu pobre cego. o vosso cão
[morreu !.. ,

Eliade de P. Mont'Alvernc

^^t^mfmmmmmmmmm 
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i\ ORDEM É A PRIMEIRA LEI DO CLO*
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< "TflRM* >______/ y f] %____* '"c____tt_¦ *^-\ *''^_f^H

fc ^^^%^^ 
____.__, /__í ______ Preso» por cordas, d.pendurados entre montanha»,

_^^^ ^ jfl (tjSmw* /-¦___ ^cm Perto do» ninhos dos sanguinários condore», Spot
_____ ____T ______ ______ ______ /________r _¦ __L__BÍk ^^^_ jfl ^k 

' 
_^^r _______W__\_ e Miquim ba estavam sendo atacados pelas aves de rapina.

^_L ¦'¦"«¦¦ ^ \ jlfl f

Emquanto uso, o Rei dos Homens Morcegos. de

longe, comprazia-se com o espectaculo daquele* dois sê>

rea humano* em luta com o* condore*,

De repente Spot percebeu que uma da* mau bela»

da* mulhere* do Rei caminhava em direção do logar on-

de ele se encontrava.
(Continua no próximo numero) .
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^^^2_l S^w Conta-nos Ripley (e que ele assuma a pater-

-_$^^^^-^l É__v nídade da nota) que FRANK BROWN, um sol-

JvLY _Tv_ dado ferido na Grande Guerra, pôde fumar um cí-

ÁLW • f* / \1 ____I_V. Sarro por um orifício produzido na sua testa.

O "Homem de chifres" ao lado é um curioso fkmaa %ÍS_rSÉffi_Í_ÍMfenômeno que os médicos classificam como 4*M $L*a1mÊÊ? U"Cornu Cutaneum" mas cuja essência é ain- ^fl WW 9 U_fl_rH__lda ma! explicada Este indivíduo, embora M •_¦ _S*tafricano, vive atualmente como turista exi- >___«___ Jf, __¦ *V_É_P^__ /
fJJX ¦rVVVifflUL __Rf_r___HP* ^•"¦¦l- '

bindo seus chifres em Londres. W&W 1 ^1 _t á__^_r/^

J

O peixe reptante (Anabas scandens) é um
curioso especimen do CE1LÂG* que faz longas

excursões terrestres como qualquer
mamífero aéreo.
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— Allô. meu bem. que diz de um bei-
jinho para Poppa ?

Dcixc-a. em paz. seu "macacão"
Não me aborreça, tenho que fazer !

— Como vê. eu tenho estado tio
sozinho Acho que este navio... .J

— Oh. ah. ah, que ...bata-me! Gosto disso. — Mas . ..coração bater —do telhado. — Vem
•não delicada de mu- engraçado ! Esbofe- não faça isso outra vez. sim tic-tac como a cá. filhinha. vamos fa-
her para ter vida. teie ° meu rosto — Benzinho. você faz o meu . .. chuva em cima. .. -er as pazes. Vou...

7 \%

ftfeã.' ^
i ) ^___j __sy

£1 >^______t__3

< ;

1...pedir qualquer cois_ ríBlíl _ Desculpe mas o senhor chamou-
^bebermos. 

— Hickup. dois gro- mc ?_Oh ! O capitão está virando bor-
guis só e ele ficou embriagado, boleta \

Escute Pegleg Pete ! Faça o que quizer d.
mim mas deixe a Minnie quieta, comprehende ?

— Bico calado, seu rato'. Sinão prego-lhe...

<mt *S @

Estou modificado! Sou outra Cft<
este momento tudo.

» -iim ^ocj#^<queí-(_|^l_ü sr ja ten- . uma coisa dtssasj ...razão! Piàde bem J*"»0
lou matar-me uma du:ír5.\.:cs e ain- O stnhoçj j_ feu 

*• ser 
queo crime não aura-

da não o cohseg.ij^g, éj^Posso Iam- hi_rjj_^pf despo-o» s-. ndo e Pewar que levo uaa viij t3o mi*
b-r voct • toda atnpulâçS^t.imb.m ! ! cômico. _Cft-jl ?á-e ^ue*e-*à__ ganhe!'.! -cr..vel

- Ora nem k duvida ie ... _a".i«ele» uniam t-tp «rranja (_>¦•':•.«__ 
-_, pu.A nJ nyr-cV.
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Novella j JW^/ ;^U ^ 0, JA^fA
deBrandon j; ..-fc^ \ [ $\@i L™ '-"^\ 'Sf^-^J

' *m.^ii*-*-:;;^^-—^ -^-'¦r^fi*^* -/*W^W'—~ ! 2Xr* a\^^(wr A

Í NAÍlJA^^^.^r^/^^A'';^;". El I ^] 
'-.. #i^r'.-lSAn-....M..X.,|._ .'.«iS» H»».ai..KIH..HX.l

M\).Tl:\T.\NI.().OS.' V VdS, COMPETE EXERCER *v^ feS^ í^^ (.ÜL\M NÃO Vl>K AS INCURSÕES DOS PIRATAS, V*
ST \s l;i;i'[;i,SA].l.\s l. Nos VIM;.\i:. __àV,í E^-gr -iWfc <AK ROUBARAM K MATAI1AM NOSSOS,IRMÃOS fe

Ivling Foo está perante o Conselho dos "Mil Irmãos" e aguarda, ancioso, a palavra final
do presidente. Será essa palavra uma sentença, uma ordem, uma intimação ?

Esperem o próximo numero d'0 TICO - TICO

F3

ir.

>VVVV\lVVVVVV^AAAAM^rt^V»A»\*#W*



O TICO-TICO — 12 — 22 — Setembro — 1937

percorreram va-Im dia Zé Macaco foi procurado por quarto amarelo". Sem en- >ndc deveria desven- Assimum garoto que, excitado, e como que trar em outras explicações lar, na sua qualidade rios lugares, até que che-assustado queria que o acompanhasse o garoto convenceu ao Zé _e policial tão intrin- garaiu ¦ uma longínqualiara resolver o caso do "Mistério do Macaco para ir até o local cado mistério casa

j . •——, OI1 OMYSTERIO P^

— 1_ aqui, disse o garoto — Zé netrnram no quarto fatidi- acima. Kntão o garo- mistério •  No cartaz «li/.
Macaco tomou, naturalmente, as ^ ?JEW_?i2. RS^^mt ^rto amareto. mas o ^-
suas precauções e entrou . . . Pe- de cartaz com os dizeres caco me explicasse o to está pintado de azul !...

Uma cousa, antigamente,
Bem dificil de saber.

Porém que hoje muitos sabem

E depois nos vêm dizer,

E', senhores, a pergunta

Que se escuta o dia inteiro :

«— Você sabe me dizer
'-'Onde é que está o dinheiro?.

Muitos dizem que do cambio
Para sustentar a queda,
O dinheiro deve estar

E*... na Casa da Moeda.

Outros dizem que o dinheiro

Seja o de prata ou de ouro,
Está muito bem guardado
Lá nas arcas do Thesouro.

Ha quem afirme também.
Apostando um contra mil,

Onde está o
dinheiro

Que o dinheiro está... sobrando
Mas. no Banco do Brasil...

Alguns garantem sem medo,
Que, do bom dinheiro, as notas
Estão, ha muito, escondidas
Nas "burras" dos agiotas.

Aos que perguntam sorrindo :
¦— O dinheiro onde ê que está ?

*_[ * ^_^ _^^W

ír^— i /_--_—_> * m\Ví — *^É__V

Outros respondem, por troça :
— Nas minas do Canadá...

E a pergunta continua
No mesmo tom zombeteiro :
<— Mas, senhores, afinal,
Onde é que está o dinheiro?.

Eu vou dizer, francamente
Sem receio de algum "contra",

Onde, com toda a certeza.
E' que o dinheiro se encontra :

Quero falar da moeda
Com a qual se compra tudo :
Seu nome é "Sabedoria".

H o dinheiro está no estudo,

Vamos, portanto, estudar,
Com afinco verdadeiro,
Pois só assim mostraremos
Onde é que está o dinheiro....

MAURÍCIO MAIA

TODA A SOMBRA É UMA GENEROSIDADE DA ARVORE.
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aventuras

___
__ quc. pí ^ — A corrida eslá para acabar, mas f . \

• chegada yjS__/9r eu sei que o pequeno ganharia todas

! BjfiQaWW \,\ pertar-lhe a cm cirna do cava- tjjj ( [ \ -Wl»/ l^^ált Al /s\L-r*--'T^Ê'

<3 Acre é a única região tio Brasil que, em vez tle Eslndo, é Território, com Interventor em vez de Governador, porque, pela Consti-

íuieão, sõ pode ser erigido em Estado o Território Nacional quo possu a 300.000 habitantes e recursos suffkicntes para a manutenção dos

Serviços Publicas — o que não acontece com o Acre, cuja população é apenas de 129.181 habitantes. <
ERNANI FORNARI >
i

***^^*_»hrf»_^^V^>_*^^^_»S^i^l^^-a>^^^*.*ia»»—"Wat-aM^y»^»^^^^^^^^^^,^^
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DESENHOS QUE A GENTE FAZ

.

Bicicleta, desenho de F/< tio do G.
— Leal (12 ;íncjs¦ — Paisagem, dc Max Wcisc (6 anos)

uiw -Ti c£j \a~\. +*mM\\m\\
\ v/r

^\3//^\U C3 d Q a ^ J? «=• ^ *j| jj)

Dl. \, desenho dc Lais Cancjo— (10 ailOS' 

HtlV MUS * **'*• C-

Gato, di Neuza P. G<ti- RATO, trabalho de
dim (8 anos)

r-Sí?, «-OÍK

llcrmogenci (12 unos)

^P ^
^aXilacLo

ã? JÍ

1'nso, desenho de
Rubens Schimidt,

— (9 anos)

Garrafa, idea
de Dalva Brito
— (6 ano*») —

Bailado, trabalho de Myriam dc Nazareth Villela dc Queiroz—(13 anos)

flsWsaWSi^B^C H^^^»ã**.

r, desenho de Nilo Maurício— (6 anos) —¦ AnoMovKi., desenho de Jorge.
A. Ferraz (7 anos)

Olavo Bilac, re- Automóvel, desenho
trato, por Anto- de Carlos Figueiredo Paisagem, desenho de Irmã Mari- Mickey. trabalho de Ferdtnando
nietta D. -13 anos- _ (8 anos) — lia KctderU8 anos) — de O. Figueredo (8 anos) _

Nesta pagina são convidados a colaborar todos os pequenos desenhistas do Brasil, isto é, todos os
leitores dO TICO-TICO. Os originaes, desenhado-s em papel branco, sem pauta, com tinta chineza
Nankim, devem ser enviados á redação desta revista.
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As aventuras de João de Malempeor
GASPAR ! COMO VA1SV COMO ESTÃO

TE TRATANDO M) HOSPITAL? BEM?

ATÉ AGOBA, MUITO BEM. NÂO POSSO QUEIXAR-ME.AS NOITES, PORÉM. SAO TERRÍVEIS. PENSO QUE VOU FICARMALUCO.

______T_'/« C __£._£_ w ijgjgn n\ np[
**"—*~"*—~————————_—_____^__^____^___^__

,  HQLEI SENDO O ÚNICO DOENTE, AQUI,POIS OS OUTROS JA BATERAM A BOTA. DE NOI-TE, ENTÃO, PARECE QUE ELES VOLTAM TODOS B
COMEÇAM A DANSAR EM VOLTA DA MINHA CAMA
E A FAZER TODA ESPÉCIE DE RUÍDOS. VIROU
TUDO FANTASMAS.

(Continua no noxmp __hk_o)
NAO

LIGUES
ISSO

Ê
FEBRE

«"•""CHI

U_ffr__i» __! _*^ \
UNA HIIIORIA VERDADEIRA
E a menina casou com o belo ra-

!_._, completando, assim, a sua feli-
cidade . . . disse a bca velhinha,
terminando a historia que contou
para adormecer a netinha.

No dia seguinte, depois de ter so-
nhado que era ela a menina da bis-
toria da Vovó, perguntou á anciá se
com ela sucederia a mesma cousa.

IV natural, minha querida.Espera com paciência aue o _np--
na ile vir.

E a menina cresceu, instruída e
bonita, não esquecendo nunca a his-
loria maravilhosa.

Uin dia (lia na vida sempre um
dia), o rapaz que ela esperava che-
«on, vindo alegrar o seu coração jo-
ven c sincero, realizando o seu so-
nho, e confirmando a historia da
Vovó.

A vida é tambem uma historia . . ,
mas longa . . . sem fim . . .

AC-NÔllA DE CAAVOLIVA

\

O AMOR j

E" a vida do Universo. Para mim, ]
penso que se junlain amorosamente, fas areias do fundo do mar, c se mo- ;vem, se entrelaçam e se amam, nas ;orbitas imensas, os astros do Firma- ;mento. <

A ordem, o ritmo, a harmonia de ,'todos os seres — 6 obra do amor. J
Sinto-o por toda a parte. Parece- !

me ve-Io nas folhas que rumorejam, ;
que se dilatam e se contraem, nmoio- {samente, para dar-nos a magnifiecn- i
cia e a policromia da flor, e a exu- }berancia doce e saborosa do fruto, i

Todos os seres creados se perpe-!tuam na terra ao seu influxo vi tal i- !
sante. O homem se tornou o rei da !
natureza porque melhor sentiu esse
jugo dominador. Desde o amor ma-
terno, que é o da própria vida, o amor
filial, da familia, da Pátria e da Hu-
manitlade, vive o homem, emquanto
n«> seu coração vive o amor.

Todo esse sentimento se funde e se
aperfeiçoa no amor de Deus, pela
idéa dominante que d'EIe deriva todo
o atum-. Deus é o próprio amor ! . . .

Quando falha esse sentimento, adesgraça e a morte assolam a terra.
O egoísmo, a indiferença, a maldade,a vingança, a cobiça, o roubo e onssassinio, se manifestam no indivi-
duo falho de amor. A guerra, a cc-
gueira do odto — a sepultura do
amor.

Ao lado desse quadro que degrada
o homem, resplandece a beleza da
vida com o triunfo do amor. Todosos bons sentimentos, todas as virtu-
des, todo o heroísmo, toda a beleza
e perfeição humana são a" sua obra
eterna e cada vez maior.

Animado «lessa força inegualavel,
crêa-se a arte, a ciência, o progressoespiritual e material do mundo. Oscampos se fertllisam ao lado da
choupana de um casal feliz. Os pa-laeios, as cidades, as nações, o niun-do inteiro se ergue, maravilhosamen-
le, ao mesmo impulso que rege o
Universo.

E' o amor que aqui vos reúne, que-ridos alunos. A Escola jamais reali- juna o seu objetivo se não vivesse 1desse sentimento. Os mestres devem .ser pais c irmãos, para terem o direito Jdc olhar os vossos olhos, de coloca- {rem sobre vossas cabeças as mãos 5de proteção e carinho, e de levarem :aos vossos ouvidos a sua voz e ensi- ;namento. Do contrario, tudo seria
em vão.

Nâ«> os compreenderieis. Seria
hostil, vasia e inútil — a vida da
Escola.

Muitas vezes a temestes, porque vos
privaria do amor do lar, do doce ca-
rinho de vossos pais. Mas logo vos
consolastes, sentindo que todos ai
procuram substituir o lar ausente, oss.res queridos que deixastes

Para tanto deve a Escola ser a ale-gria e a beleza, o reinado do som,do ritmo, da harmonia, do ar e daluz.
A fim de scr a habitação preferida,a mestra inspiradora do carinho e doamor — fontes da vida e da felicida-de nn Terra. -- João de Camargo.
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CTfaz um cavaquinho nas nãos)

Desde muito pequenino
Que eu chorava dc .naiuinhc.
Não querendo mamadéira,
Mas pedindo.., um cavaauúiro !

Minha mãe, que não sacia.
Perguntava ;—O que é. filhin! ,.\ ..
:_, eu fazia, assim, um gesto..,
'Dc quem toca cavaauinho,

IAj, não me compreendendo,
mudav.-* o calçãozinho,

Mas eu teimava em chorar.
Rcc'*"mando um cavaquinho.

Deram-me um colchão de pama
E lençóis de puro linho,
Mas não dormia porque
.'Desejava um cavaquinho,

,Como os pássaros nas arvore?*
jQuerem ter sempre seu ninho,
ÍMeu desejo, simplesmente,
*£ra ter um cavaquinho,

0 (lÚililli
(MONÓLOGO)

Não queria uma guitarra
Das que se tocam no Minho.
Só pedia que me dessc.-s
Um pequeno cavaquinho.

Não quiz um desses violões
Que o vulgo chama de "pinho

Eu sonhava ter, apenas
Um modesto cav.inuinho

Jfl II f WT «S* ->

Depcis do meu baptisajj
Pedi logo. ao meu padrinho :
— O senhor faz o favor
De me dar.. . um cavaquinho ?

Elle, á mesa, fez um brinde :
Erguendo o como de vinho,
tíebeu 5 minha saude
E me deu... um cavaquinho.

Quizera ser um maestro
Ta! como é o meu visínho.
Não sendo, "dou o cavaco"
Por não tocar cavaquinho,

Têm o som aveludado
Como si fosse um arminho
Parecem feitos de seda
As cordas do cavaquinho.

Instrumento delicado
Que merece meu carinho:
Vou. agora, estudar musica
Para tocar cavaauinho.

EUSTORGIO WANDERLEY
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MU BINTING Historia de aven-
turas empolgantes

(CONTINUAÇÃO NV 17)
_^_ •__

— Sabe, Benjy,  Você — Não, mus andam. -— Isso decide-
_. ilescoiifio que — ouviu-as _ _ com ares ile quem me a deixar o
T as Smart.s des- T dizer ai- ' f espiona e fareja, c w" barco !

cobriram que \ guma eou- já dei com a Sally
Você eslá es- / sa ?__ a segnír-me como /

Escute, Babe, suba aõ~S3&mÍ*Ü SMP^AÃv^-Aít ,i7„- ,,, „, ' ^f>—- ^ISÉSSiconvés a vêr se a margem \ - ™J / . J ""••."' V"' de ^1- V--.T H
está limpa, que eu vou me- ) J f 

*" \ do,s ,1,"'ucns.do \S 1«
ter pé na e.trad.n> J '" ~§ ( £a?y fugir. 

ímposw*el P|

— A senhora... ^-., __ isso è com o ve- *, r?—~ÃIcnhoraA^A— Caie"o bico I '
a senhora nao ^ lho Amor* Vamos Fu.via ter ver- V P««nha 1 e não iva, me entre- 1 até lá e nada de im- gonha do pa- 1 se meta nisso .. # I

Babe 8-»* aqueles ho- \ prudenems . . . ^1 ^ç estii a, ' í

—(CONTINUA NO PRÓXIMO NUMERO)—

Acha-se em preparo o ALMANACH DO TICO-TICO para 1938, que aparecerá
em Dezembro próximo cheio das maiores novidades. Aauardem, pois, os nossos leite-
res, o seu mais interessante e instrutivo passatempo.

As ostras são ri-
cas em íosfatos.

?
Bem poucas fiu-

tas têm as pro-
priedades de vita-
minas da laranja.

?
Octopodos são

ds animais que têm
oito patas.

?
As nuvens são

água, em estado de
vapor, suspensas
na atmosfera.
T r a n s f o r-
in a m-s e em chu-
va e caem na ter-
ra, infillrando-se
no solo. •:•

Virgílio, o poeta
latino, nasceu em
Mantua.

?
O café é origl-

nario da Africa.
?

A aveia é um
cereal da familia
das graminias.•:•

Os corpos se a-
traem uns aos ou-
tios ; os maiores
atraem os meno-
res.

?
A herva mate é

uni «los vegetais
: que constituem a

riqueza do Brasil,
?

Tiradenles foi
levado á forca em
21 de Abril de
1789.

?
Os indios da A-

meriea do Norte
não possuíam lin-
guagem escrita.

?
O milho é um

dos cereais de
; grande poder a-

limencio.
•>

O café é um es-
timulante precio-
so para o orga-
nismo.

<•
A população da

cidade de Lon-
dres, capital do
Ileino da Ingla-
terra, tem dimi-
nuido muito nos
últimos seis onos.
Em 1931 era de
10.808.000 de ha-
bitantes e, atual-
mente, é só de 9
milhões e trexen-
tase sessenta mil
almas.

"V**^^^'V^'MVV,l^^'VV,^W'W^'V,'V,r>™'™' IMWWUUUWMAAM.-, , „ w>r»W%^^,„i».j*_»vWJ^UVVV*vn.n r>r. .¦¦!--' — ¦ ¦ ¦ . ¦ ,M ! _, _<r -, f AMAI VwW\ flAAA^AATU.-ij%.V>AAAl>AW'

SEM DEUS, SEM CRENÇA NAO SE VIVE
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em sao PAuu-r na* pe rias pe 1937:
Uma grande Exposição dc Briu-

quedos será o acontecimento mais
sensacional e a maior atração das
férias do fim do anno. Realizar-se-
á num dos floridos parques de São
Paulo, onde em lindos pavilhões
serão apresentados os brinquedos
interessantes e originais, criados
pelas fabricas nacionais e estran-
geiras. Além desses, veremos mui-
tos outros fabricados pelas pro-
prias crianças, com os recursos de
que ellas dispuzerem.

Os pavilhões serão em grande
numero, alguns inspirados nos con-
tos de fada, outros nas nossas len-
das bem brasileiras. Vai se distin-
guir entre elles, um denominado o
Palácio da Boneca, para o qual a
Boneca Emilia e sua inseparável
amiguinha Narizinho Arrebitado

convidaram todas as suas conheci-
das e companheiras. Por isso, é
certo lá encontrarmos todas as bo-
necas do mundo, desde áquellas
muito antigas, muito finas, todas
de cera, de cachos loiros c compri-
dos, de vestidos de seda, enfeita-
dos de babados, rendas, flores e
lacinhos, do tempo das queridas
avózinhas, até as nossas bonecas
simplificadas e esportivas de hoje,
das quais Betty Boop é o mais ir-
riquieto exemplar.

Os garotos que não ligam muito
para bonecas, ficarão enthusiasma-
dos com o modernissimo c completo
aeroporto, sendo os novos typos do
avião, Zeppelins, autogiros c balões,
todos cortando os ares, emquanto
em baixo se cruzam os automóveis
cm correrias loucas.

ÂS F l O R !B panhou a cena dolorosa do Caí-

Eu amo muito as tlôres e por ela3
t e n ho uma especial dedicação.
Quando respiro o seu fino odor,
sinto que minh'alma tranquiliza-sc
como que ungida por um aroma sa-
grado.

Amo as flores, por são elas o
adorno principal dos ricos salões,
das humildes capelas, das tumbas
tristes, dos belos jardins e viceja-
ram tambem mais lindas, mais odo-
rantes. no estabulo imundo que ser-
viu dc berço ao Deus Menino que
salvou a humanichdc í

Amo ainda mais as flores roxas,
porque representam a dôr, a me-!
lancolia, a saudade !

Adoro-as porque cias têm a côr
riaguada das vestes de MaJalciui,
a pecadora arrependida que acom-

vario!
Emfim, amo todas as flores por-

que cias são as nossas companhei-
ras inseparáveis, quer na vida, queu
na morte. Amarei com mais arden-
cia c carinho todo especial, as flores
roxas como eterna lembrança dos
ícus entes queridos, que seguiram

para Deus, deixando-me apenas
essas partículas tristes que represen-
tam a dôr, a melancolia c a sau-
dade í

Santinho Palheta Cardoso

tfff

Saindo desses domínios das cou-
sas ultra-modernas, poderão pe-
netrar numa floresta escura, chei.i
de leões, de tigres, de onças, de
elefantes, pois talvez encontrarão
Tarzan pendurado em algum galhode arvore.

E, o que mais haverá nessa Ex-
posição maravilhosa ? Oh meu bem-
zinho, tanta, tanta cousa que hoje
não ha espaço para poder descre-
ver! Leia sempre esta pagina, você
que quer saber de tudo bem direi-
tinho, pois aqui encontrará sempre
todas as ultimas notidias sobre o

nacional acontecimento das fi-
rias de 1937,

Emilia, Pihocchio, Mickey 6 C*
Ilimitada.

AVEZINHAS
Vejo lindas andorinhas
Que voam, nprcssadit

Pêlo céi
Levando nos seus bi .
Alimento pr'os filhín!

Sen troféu
Batendo suas azinhas
Vio, elas alearezinb

1'elo ar.
Vão ciu busca dc seus ninhos
Onde eslão os nassarinlí

A pilar.
Nisto, um bando dc- rôlm
Batendo suas azlnl

Pelo azul,
Conversam com ns andori
Suas Gentis amlfuial

Vão pr'o sul.
•m'Alvi:isnb.

— (13 anos) —

A MENTIRA UM HABITO AVILTANTE.
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LfCIDÂDE MERECIDA
Reli rada da cidade talvez

quatro quilômetros, havia,
á margem da estrada, uma
humilde cabana, que era ha-
bitada por um íiobre casal
de velhos ali moradores ha-

. via já uns trinfanos, mais
ou menos.

Viviam de alguns frutos
ile seu quintal e ovos que,
todas as manhãs, as galinhas
deixavam em seus ninhos.

Todas as segundas-feiras
iam ao mercado para ven-
der aqueles produtos de seu
terreiro.

E era com este pouco di-
nheiro que faziam as demais
despesas da casa.

Quem, algum dia lá che-
gava, encontrava sempre do-
na Rita (era esse o nome da
mulher), com seu fuso, fian-
do fios que mais pareciam
de prata do que mesmo de
algodão, de que eram feitos.
Sempre vestida com uma
blusa larga no corpo e alva
como neve, a saia de uma
chita azul, muito larga e pre-
sa á cintura.

O velho João sempre a
cuidar do seu quintal, com
esperança de colher frutos
melhores e ovos.

Certa manhã, ao chegar
ao terreiro, o velho João cn-
controtl todas as suas gali-«nhas mortas ; o pobre casal,
vendo a desgraça que lhes
ocorrera durante a noite,
quasi morreu desespera-
i|d, reconhecendo que só
com aqueles frutos não ven-
«'criam todas as despesas da
cisa. Puzeram-se em pran-
to, a pedir a Deus para que
uão faltasse o pão de cada
dia.

Como o lucro dos frutos
era pouco, a miséria invadia
aquele lar cada vez mais, até
que chegaram a ter apenas
um pão e uma fatia de quei-
i", que mal dava para ma-
tar a fome de uma pessoa.
Quando repartiam aquela
mísera ração, ouviram um
toc-toc leve c compassado,
de alguém que batia á p,„.
ta. Jo5o abriu a porta, en-
c.inlrando em sua frente ma
desgraçado mendigo, roto,
mijo e faminto.

Dai-me o que comer e pe-
queno abrigo em sua casa
para descansar-me desta lon-
Ka caminhada que fiz, im-
piorou o pobre mendigo.n. nita, com lagrimas nos

• ¦lhos, disse : Entra, és mais

feliz do que nós, porque não
tens uma sombra para des-
cansar ; come este pão, tal-
vez tenhas mais fome do que
nós ; repousa este corpo,
dormirás aqui, esta noite e,
se quizeres seguir tua jorna-
da, terás mais coragem para
rompê-la.

O infeliz mendigo comeu
com grande apetite e, depois,
deitou-se, para dormir.

.Ao amanhecer, o casal en-
trou no quarto do novo hos-
pede, encontrando seu leito
vasio. Muito admirados, fo-
ram chegando, pouco a pou-
co. para perto do referido
leito, quando perceberam
que na almofada tinha algu-
ma cousa. João abaixou-se
e, com as mãos tremulas, pe-
gou aquele precioso objeto
que brilhava com a luz do
sol, que entrava pelas fres-
tas da porta.

Este objeto era uma caixa
de cristal, cheia de moedas
de ouro, e por fora, lia-se,
na mesma, as seguintes pa-
lavras, gravadas em prata :''Eis a recompensa pelo bem
que me fizeram".

Depois de ter lido, o ca-
sal sentou-se em um banco
e ali ficaram longo tempo,
admirando o precioso pre-
sente.

Desde esse dia jamais pas-saram falta alguma ali seus
últimos dias de vida

Quantas moedas tiravam
da caixa, eram quantas na
mesma, outra vez, se encon-
trava, e assim, nunca se es-
vasiando.

E aquele esfarrapado men-
digo que dela fizera o pre-
sente ao casal era Jesus.

Dlrvai. Siqvifuoli
(14 anos)

•
DESOBEDIÊNCIA

E CASTIGO
Era uma vez um menino,

que sc chamava João.
Um «lia, esse menino disse

aq pae que ia á casa do avô,
¦ mentiu ao pae e foi pas-sear no bosque, próximo.Andou por muito tempo
no bosque com o seu cachor-
rinho "Lulu". 

Quando teve
de voltar á casa, perdeu a
caminho antes percorrido,
e ficou, assim, no bosque.

Elle havia saido de casa
ás 10 e já na igreja havia da-

C( 11
Estamos numa manhã de

Inverno. Paizagem auste-
ra. Nos confins de nosso
horizonte frio e pálido, des-
taca-se. a mancha de toda
nossa terra.

Não se vê mais aquele
planeta que, ao amanhecer,
se descortinava por detraz
das azuladas montanhas ;
não mais sentimos, com pra-
zer e alegria, quando, ao a-

manhecer, a Natureza convi-
dava todos os pássaros, com
seus cantos maviosos, para
virem melhor contemplar as
delicias que nossa abobada
celeste nos oferecia.

Mas . . . tudo pelo con-
trario. Só ouvia, ao longe,
um arroio que, com suas a-
guas cruzadas e entrelaça-
das, fazia-se cair sobre um
terreno vizinho que, sem
plantações c sem alegria,
porque não penetrava ali
aquela nossa Natureza.

Como estava triste aque-
Ia manhã de Inverno. Do
outro lado, muito longe do
arroio, ouvia-se o zig-zag de
uma porteira, que parecia
cantar uma canção melan-
eólica e a despedir daquela
manhã de Inverno.

Agora, estamos a con-
templar o limpo céo azul
das campinas desertas.
Lvcyla Monteiro dk Barros

«AAAAAAAAA_«MWWWVMW^^AAAA_»WWS_IM<

do 16,3(1 horas e ainda es-
tava no bosque . . .

Todavia, vendo que não
podia sair do bosque, tratou
de subir á uma arvore, quan-
do, naquelle momento sur-
giu um leopardo, que queria
avançar para ele, porém, o
cachorrinho tinha por cos-
tume sempre estar na dean-
teira do João, fazendo, as-
sim, com que o leopardo não
o tocasse.

l-iii casa, os paes estavam
aflitos. O pae de João saiu
de casa para procural-o na
floresta, com um revólver
na mão. Quando viu que
seu filho estava sendo ataca-
do quasi, pelo leopardo e que
o cachorrinho não o deixava
tocar, elle aperta o gatilho
do revólver e mata o leopar-
do.

O pae de João levou-o para
casa com o cachorrinho e,
nesse dia, João levou unia
bôa sova e o cachorrinho
ganhou um bom prato de co-
mi da.

Stbnio Cavalcante Serva

"EU TENHO I
liONL
Não sei si já repararam

que só escrevo historias de
bonecas ; mas é que tenho
paixão por elas.

Quando eu era pequenina,
a mamãe cantava para mini
ouvir uma cançoneta mui-
to antiga.

Não sei si conhecem c
que dizia, mais ou menos,
assim :
Eu trnho uma boneca assim,

Que veiu de Paris
P'ru mim, etc...,

cacabava dizendo :
Mas, um dia aconteceu
Que se quebrou o narizinho

[e o pé.
Levei a um Doutor, etc. ...

F. ficava triste, ao ouvir
isto, pensando na desgraça
que seria, si tal acontecesse
a uma de minhas filhas.

Depois de crescida, até
me envergonhava de ter
acreditado nesta lorota, que
são os médicos de bonecas.

Pois sabem o que me a-
conteceu, um dia destes ?

Tenho um "bebê" que
ganhei quando fiz 10 anos
e que é meu companheiro
inseparável. Tambem lem
nm enxoval como unia
criança de verdade ! . . .

A semana passada, a ma-
mãe foi á casa de uma ami-
ga, que mora pertinho e eu
fui tambem : mas, antes, li-
ve o cuidado de apanhar o
meu filho, que mora dentro
do meu armário. Oh I . . .
Que h o r r o r I . . . O meu"bebe" estava cego de uma
vista. ,

Imaginem o que sofri;
senti a dôr de uma mãe que
vê seu filhinho cego.

Corri, chorando, quasi
sem fala, atraz de mamãe
que já ia longe, para mos-
trai-lhe o meu pezar.

A mamãe, que talvez sen-
tisse a dôr de avó, ficou ca-
lada, como a pensar, depois
disse : Isto não é nada ; sa-
bado, levarei o teu boneco
á uma loja que conheço, e
lá o concertarão.

Lembrei-me, então, do
verso e compreendi quetambem ha doutores parabonecas.

Levei-a, então, a um Dou-
tor.

Quem sabe si. até não era
um grande oculista ?
Beatriz de Toledo Fonseca

(11 anos)

TODA A SOMBRA É UMA GENEROSIDADE DA ARVORE.
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MODA E 15ÜP.DA-
DO _ o melhor fi-
**,iirino que se ven-
dc no Brasil.

A palavra "gafori-
nha" nasceu como
lomenagem á cantora
italiana Gafori ni, tj.t«*
foi a primeira pessoa;i usar os cabelos em
di .alinho.

•
Ha no mundo todo

mais de oitenta esta-
ções especiais ije.tí-
nadas a medir os
"ilj< s COSIllicOS.

•
Ha uma fabri

chocolate, cm Pen.il-
vania, que foi c< ns-
truida especialmente
sem janelas, para evi-
tar a penetrnçãi i d i
hinnidade que estra-
gnria o chocolate [a-
bricado.

\ LM AN AC. 11
dO TICO-TICO

para
1938
- l.m Dezembro -
F o i: m i n a v n t. 1

l'm suji-ilo entrou
na torre da igreja e
perguntou ao sineiro,
que tocava furiosa-
mente os sinos :

Por qne ê qne os
sinos estão repicSn-
do ?

Ora ! respondeu
¦1 sacristão. Porque
eu estou puxando a
:orda, rapaz !

•
Atila foi vencido

por Aclius DO ano
451.

•
Xão (levemos iles-

presar os conselhos
.los mais velhos, que'cem muita experien-
cia e sabem sempre
ici.nsclliar para o

nosso próprio bem.
•

Personagem _ um
mbstanttro feminino.
Devemos dizer sem-
pie a personagem,
ii in a i» e rs o n a-
«cm, mesfla
«.c trate de bomem.

A Segunda Cruza-
da começou em 1117
e lerminoa em 1150.

e
O Dr. E |) i I a r i o

'i ssoa foi Presidente
da Republica t\r _.">
de Julho .!e 1919 até
15 <le Novembro de
1922.

•
Foi o Darão do Rio

Branco, quando Mi-
nislro das Relações
Exteriores do Bi asil,
quem fez assinar tra-
lados de limites com
is paizes nossos vizi-
ihos, pondo fim a an-
tigas questões-qne vi-
nham sendo SCI
renovadas, com os
mesmos.

O
o Brasil mede do

arroio Clmi até as
nascentes do rio Co-
lingo, no seu extre-

norte, 1.390 qui-
lometros.

•
S«'> os individuos

ca pazes ile agir <le
má fé, islo é, de agir
com segundas inten-
ções, querendo lesar
os demais ou tirando
proveito deles. _ (|ue
são excessivamente
desconfiados.

•
l"m rapaz quando'ala com pessoas mais

.¦(•Mias deve manter a-
litude conda, e não
issumir posições coll-
denaveis e qne ie\e-
le:n falia de educa-
ção. '•

' k verbi i nego-
«lar. licenciar, si-
lenciar, sentenciar

podem ler duas fór-
mas : negocio e ne-
(OCeiO ; silencio c si-
lencêio ; licencio c
licencéio : senteni lo
sentencêio. o verbo
premiar lambem od-
inile essas duas fôr-
mas : prêmio e pie-
meio.

•
Al meninas devem,

desde cedo, acostti-
Uiai-se a serem úteis
i familia, auxiliando

... |>e-
vem, pois, auxiliar
cm casa _ fazer |..--'w.R.

BRASILEIRA

Mcnsario de luxo.

Ninguém pôde vi-
ver feliz sem uma re-
ligião, sem uma fé.
Precisamos acreditar
em alguma cousa, em
a 1 g u m a divindade,
para nos sentirmos
felizes.

•
As afamadas bani-

Cadas foram feitas
cui Paris no dia _ii
de Agosto de 1648,
contra o cardeal Ma-
zanno.

•
Oulrora não havia

diferença entre as
palavras cavaleiro e
cavalheiro. Moder-
namente, distingue-
se : cavaleiro é o (pie
monta á cavalo e ca-
valheiro é o homem
(pie Uni maneiras po-
lidas. Todos os lio-
mens educados ile-
vem ser perfeitos ca-
valheiros.

•
A capita] da Dina-

marca ,'¦ Copenhague
e fica cm uma ilha.

•
O diriglvel alemão"Crar Zeppelin" deu

a volta an mundo em
21 dias e 8 horas.

•
O nome próprio

Thcodomiro quer di-
zer : famoso pelo
povo.

•
Os jo^os de pala-

vias cruzadas, a fi-
latélia, o charadismo,
tão exercícios e «lis-

i ações <pie si', trazem
benefícios ás crlan-
cas. porque lêem um
fundamento instrui i-
vo,

•
A palavra plcbisci-'o c p.!l'o\i|ona.
ar w ¥»v ***-r*****a**a*a*->*^^^^+**^.

As quintas-feiras
circula

O M A L 11 O

Ha diferença entre
isar "porque" e "por
(pie", Jtato Ou sepa-
radamente. .No pri-meiro ciso, a pala-
via é uma conjunção.
No segundo, trata-se
«le uma preposição è
o pronome relativo
ipic. Esta ultima fór-
ma, aliás. _• empi
da corretamente nas
frases interrogativas,
apenas.

•
o Estado da Parai-

ba e i ...«I nado pelo
Dr. > ile Fi-
gueiredo.

•
A carne «le porco

contém bactéria
para não fazer mal
a (piem a Ingere,
precisa se bem
zida.

•
Devemos o conhe-

cimento da coniposi-
dO ar a I.avoisicr.

o grande sábio fez
essa descoberta no
ano dc I77ã.

•
o governo do Es-

tado do Paraná é e-
xercido pelo Dc Ma-
noel Ribas,

•
A população do

Distrito Federal é .!..
1.729.799 habitan-

te». O Estado mais
populoso da Federá-
cão Brasileira é o de
Minas Oi rais. S«'i sua
apitai, Belo Horizon-

le. possue 135.113
habitantes.

•
Os remédios que

Punamos s.', come-
caiu a prdduzlr efei-
Io lentamente, e de-
pois que iá ingeri-
mos grandes doses,
conforme a prescri-cão medica . E' erro
a li a n d o n a r - s c
uma medicação, logo
de inicio, achando
que não está adeau-
laudo nada.

Na pronuncia da
palavra ((pularão, i,
r deve . icm
disser ckiiar.io, eslá
cometendo erro.

•
\ po]M_lação de

Parlo __ ire «'• dc
___._SI habitantes.

I, a

MEU I.IVP.Q DE

I! 1 S T 0 D I A S

presente dc valor
para as^ creanças. >

A venda.

IOS populosa .'
branco, no Território
do Acre, que te:;
panas ã._l.s habi
les.

•
D i-xercirio respl-

ralorio pôde ser pra-
I içado independente
(!«¦ aula de ginástica,
<• con.titue um ótimo
meio de revigorar os
pulmões. •

As frutas deverr»
preferidas pelas

.-riam-as, porque pos-
suem grande dose de
vitamina. .Mas de-
\. m ser lavadas, an-
li ¦. de .serem' comi-
das, porque lambem
possuem grande dose
de micróbios . . .

•
O aviador W i 1 c y

Posi foi quem contor-
liou o mundo em me-
nor tempo . cm 7
dias, no ano de 1933.

•
Rlienos Aires, capí-

tal da Republica Ar-
«.eulina. possue quaSÍ
Ires milhr.es de habi-
(antes e c uma das
mais belas cidades «i i
America do Sul.

•
0 ar é um alimen«

lo ; não se pódc vi-
ver sem respirar.

•
Sem o sol, sem a

luz e o calor, não
subsistiria á vida ..
nimal um vegetal.

•
Paia ler bôa vu.-

dc é necessário res-
pirar .sempre ar pu-
ro,

•
Onde entra n \,.\

entra u medico.

\ I.M AN ACn
do 1 ICO-TICO

parai ri 3 s
- Em Dezembro -
- o l; M U, \\ ! t. .'

_¦"'-_-'—_-'__¦___________.
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As proezas de Gafo Felix
lOii.nw de Pai _>_/íi-j

O

Exclunvidade dO TICO-TICO para o fir_j_.

— Por sort. minha, está cnhindo de brinquedo e salvar minha reputação ' ..bombardear aquela bateria e
neve ' Agora vou poder trazer este: ca- ?— Ah. seu ignorante dos negócios do _r '!! poi-a fora dp _cão !!!
raondor.gos ladrões neste aeroplano... Também temos neve nas asas! Vamos. . — Vamo. ! ! !

1
_l_ __ o

.' \\\

*> \\™ _/—¦ __¦!-___, 5 \

A&itâ^ -'-??*' _BL -w-*. àvs___mmWrt^^-* »»>'.: j_^T~ ¦- «____ JP^i ^T-|fr ; •-. - f^ _~/^S_i*
I 

Q i'- o
.-^=rB^r_íf. ,

^

. -• ^ . . 22.^o . . •.«>¦ —rn
. i'-^í '

_
-!endido ? Um gol- — Outro golpe no ca- As crianças vão ficar a&õr-

pe direito ! ! chato do Gatol .ecida. comigo por eu usar. .
...esta espingarda'aérea mas pôde sa
que eu consiga abater aqueles ratos !!!

.._- _

_
, . -_*{tóh Pi

-____:

.;J -
*'fl /. <_-_£.1 f >* Á _

> i ,_,_. .& rir ^-^-
Crur.es'" Estão se formando círculos . . . jogal-os tora antes que mergulhe- Credo!'! Estou engaiolado11'

elo em nosso aeroplano ! Vamos a «l mos _ Vá se embora ? Você não pôde
bnncar de índio comnosco ! Você. . .se os podi-mo- quebrai e. .. ? ? 1 1 1

«D /y

. mmmw ^^2!_ A^1 J

• • -deixou.que àquele, ratos roubasse». Vo" *-ostf«í a «*
nosso 9uei,o e lug._ ..ci •*«>- s !'"nha

plano de. brin. flecha.!!
Que boa pontaria Felix ! Eu sabia que você ha-

veria de apanhar aqueles raros!
— E vou genhar ou tu ve; meu aeroplano !! I
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Burnet dizia ao detectivc "]á estava.
mos sem e.perança A munição ia se aca-
bar Perdemos um homem e lemos outro
ferido. Essa casa parece mais uma for-
taleza. Stevens Tome cuidado !

WXtF^oi &___k^_-
_____5\gM __F^2_iB^^^ _rã __ks jywkW' líAlWí':- ___. <'!b WW V %

*í_________ ^SÈj \^.___B_______: r
x ? ¦. çB g/j Br V^j

. H!rr^***' jl ___/*___ •• c 0UVI" urna "rrivcl descarga Tomou
JJ^^^^yBFVfyy^^^_§__j aquele iuito e dentm dc poucos mirantes
' l^B lí^J_í!y*/ __¦_! estava ao lado dc Burnet c dos seus agen-

UN* ,'__t . >_____-Ty j__ H •*"• ."« vendo o iclorro s,c reanin-.aram
-_______________/x^^-____l__r <^5_

k' _____ __f 7-^/' ^*M
_J _¦__________¦_¦___-_—t _____

Í 

__!__.*_' vi B ________ ~w'* ___. __!

* * "* —¦ *»-_-_ttH ____B Ty
^^— — ¦ ¦ ¦ — i ____» ¦ ¦_

A noite corna e aquela situação não se
modificava. A casa era invulnerável. Já
pela madrugada. Burnet mandou um dos
..gentes telephonar para a Scotland pedin-do algumas granadas dc n.ão.

A í *. da manhã, sob a ch
o reforço pedido com as granadas. O pro-
prio Burnet aproximou-se um pouco mais
da casa e atirou violentamente uma dessas
bombas explosivas

O eieito foi formidável! Um estrondo
medonho reboou na noite e todos viram
que uma das paredes lateraes do prédiofora arrombada atingida pela granada. Im-
mediaiamente...

...Ste.ens. com uma coragem adn-.ravel.
error-u-se loucamente para essa brecha
aberra ra parede. Burnet e cs -e-s ho-
mens seguiram o detective. alr.r.do sem

A MENTIRA É UM HABITO AVILTANTE.
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O mamoeiro do visinho
^^^— ___¦_ -1 ________ <__• ______ 1

I í-" .'lí _______

'\ |á^M __r^__v_jPv^ w_-J ___-__íl^3^ i__r^^ -^
—— ____- -.—-___: --2

Outro di», quando "seu" Anacleto começou a fazer
ginástica no fundo de -eu quintal, , v ,

. . . notou que um mamoeiro do visinho fazia lambem
movimentos Í£uaes,

Íhí -^ _r^y^^________\\___l
Wrij rm^.l/^^M _M\V ___¦

i ^"^-^-fj^-
Aquilo não deixava de ser estranho, « "seu" An»

Seleto, então, arranjou uma escada ...
. . . e viu do outro lado do muro porque razão o m»euo-eiro virava para a esquerda e para a direita.
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PAG ÍNA PARA MENINAS
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TORTA DE ABACAXI

125 grs. de manteiga, 2
ovos, 100 grs. de assucar, 2
colheres das de chá de fer-
mento e 300 grs. de farinha de
trigo. Batem-se os ovos e o
assucar com uma parte da
farinha, misturada com fer-
mento e peneirada. Trabalha-
se na massa com a manteiga,
aos pedacinhos, Juntando-s**-
lhes o resto da farinha sem-
pre aos poucos até a massa
ficar em consistência de amas-
sar. Para o creme: 1/2 paço-
tinho de pós de pudim 

"Dr

Oetkers". 75 grs. de assucar,
90 grs. de manteiga, 125 grs.
de manteiga de coco, 1/. de
litro de leite. Com o leite, o
assucar e os pós de pudim
cozlnha-se um creme que se
tira do fogo e se mexe, até
esfriar. Batem-se as mantelgas
como creme e vão-se juntan-
do ao pudim ás colhcradas.
Com as mãos polvilhadas de
farinha de trigo estende-se a
massa em forma de abrir, un-
tada e polvilhada com farinha
de pio, e passa-se o creme
por cima. Corta-se um abaca-
xi em triângulos finos, que se
colocam bem unidos sobre o
creme, t leva-se esta torta ao
forno por 1 /2 hora. Ao re-
tiral-a poMlha-se com assucar.

TORTINHAS DE AMgN-
DOAS #

Vi
Massa mole. 2 claras. jl 80

grs. de assucar e 150 grs*Ade
amêndoas raladas, faz-se irai
massa espumosa.

Forram-se forminhas Usas
com a massa mole estendida,
rassa-se um pouco de mar-
melada e enchem-se com a
massa de amêndoas: polvilham-
se com assucar e levam-se ao
forno médio durante 20 mi-
nutos.

rvvvvvyw^r»^^<^>*-^^-*'*i-%y>*^*-vvvvv|iil

TORTA SUISSA DE
MAÇAS

100 grs. de manteiga, 100
gts. de assucar. 100 grs. dc
farinha, casca ralada de limão,
2 ovos, uma pitada de sal, ta-
lhadas de maçãs. Bate-se co-
mo creme a manteiga e o as-
sucar, o sal, a casca do limão
e os ovos. Junta-se a farinha
e põe-se a massa em forma dc
abrir, bem untada: cobre-se
com as talhadas de maçãs,
formando coroa e leva-se ao
forno durante 1/2 hora. De-
pois de prompta polvilha-se
com assucar.

* »*^**^***^»i* *ir^-*B*w%_*v->i_**w\yvxur**Ln-j



W^^Q^^^^^^^ [os\cONTEC/M£NTOS'y ^^^7^?^?!^^ PERDER. ZSTA g'J

1B||1Í jS/* ™AGA °5 *^*0W&&5l I (^^^^^~^SAiOZ^ (^MTT^J^rX^dAN^DOsh^

¦ ***"»l-***|->ll*-VI'"*l*W^.»%«-*-*-l«^l**.«>-^^

TODA A SOMBRA É UMA GENEROSIDADE DA ARVORE
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T0DAASQM3RAÉ UMA GENEROSIDADE DA ARVORE,
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MARTÍRIO da
ESCRAVIDÃO

Nas paginas de nossa historia, ha
algumas que estão escritas com le-
trás negras, por ser um episódio que
durante séculos assolou o Brasil,
onde se sobresaiu os mais crucis
atos humanos encabeçados no titu-
lo : — O Martyrio da Escravidão.

Os míseros escravos só por terem
a côr negra eram, impiedosamentc,
maltratados pelos brancos. Repetir
as narrações dos cruéis senhores de
escravos; relatar, novamente, a vida
miserável dos escravos é ferir nossa
alma.''

Lembremos, somente, os homens
que gritaram contra essa barbaria,
propagando a causa abolicionista

José Clemente Pereira, que apre-
sentou á Câmara dos Deputados a
primeira manifestação da lei contra a
semelhante degradação dos senti
mentos humanos, terminando o
comercio de escravos e, no en-
tanto só íoi posta em execução
pelo estadista brasileiro Euzebio
de Queiroz. Esta lei foi chamada
"Lei do Trafico" ou "Euzebio de
Queiroz".

A guerra do Paraguay veio atra-
palhar a campanha da abolição,
mas assim que ela terminou a abo-
lição passou a ser tratada com mais
denodo e carinho. Foi assim, que,
a 28 de Setembro de 1871, o Vis-
conde do Rio Branco sancionou a

NOUVEAUX
TRICOTS
Uma publicação ligeira, que apa-
reco jnensaltnente, com interessante
o escolhida variedade de trabalho»
de trloot. Blusas para senhoras, mo-
cinhas e creanças, pull-overs, ja-
.netas, llngerle para 0 Inverno, etc.
Preço multo cômodo,

RcpMta 2$fiO0 em selos po.faes
o receberá nm exemplar d*

NOUVEAUX TRICOTS
fedidos á 8. A. O MALHO —

Caixa Postal, 880 — RIO.

A única forma de tomar o Óleo de Figado
de Bacalháo com a totalidade das suas
Vitaminas é tomal-o puro, fresco e integral.

A's creanças e ás pessoas fracas,
anêmicas e convalesccntes o ÓLEO DA VIDA!

Assim se apresenta o

*^f^ ÓLEO DE FIGADO DE BACALHÁO /7?L
__. de LÀNMAN & KEMP 1$^*__? tf» __^

Em todas as edades — em qualquer
época do anno.

lei do "Ventre Livre", pela qual
declaravam livres os filhos de es-
cravas nascidas no Brasil.

Em 1885, o projeto paliativo de
Dantas e a "Lei Saraiva" da liber-
dade aos sexagenários. E, final-
mente, a 13 de Maio de 1888, João
Alfredo Correia de Oliveira apre-
senta a "Lei Áurea" e a prineezà
regente D. Isabel a assigna, dan-
do liberdade definitiva a todos os
negros do Brasil.

Nesta luta pela abolição, desta-,
quemos os notáveis vultos de ho-
mens que debateram muito pela li-*
berdade dos negros, entregando
toda a sua vida nesta importante
causa, tão digna de nossa atenção
c compaixão. São eles : José do
Patrocinio, Joaquim Serra, Ferrei-
ra de Menezes, Luiz Gama, Joa-
quim Nabuco, Silva Jardim, Anto-
nio de Castro Alves, o poeta ami
go da Raça Negra e mais outros,

Gina Araujo

i^W

Uma noite 'de luar na
lagoa Rodrago de

Freitas
O luar se lança sobre as águas

cristalinas da lagoa Rodrigo de
Freitas, num beijo longo e ardente 1

As arvores que margeavam a
lagoa, presenciavam aquela cena,
mudas, quietas, em êxtase.

Os bancos de pedra serviam dc
acento aos namorados românticos.

Os barcos á vela, deslizavam
lentamente, como pedaços de papel
boiando sobre as águas.

Alguns pescadores esperavam
pacientemente que algum peixe des
cuidado mordesse a isca, para ir
fazer companhia a outros que tive-
ram a mesma sorte, e assim ele os
venderia, obtendo desse modo o
pão de cada dia.

Automóveis passavam em dis-
parada, crianças brincavam nas
calçadas, e eu apreciando a lind3
cena que se descortina antes o_.
meus olhos, murmurava :

— Como é bela a noite 1

i-oenôra de Carvoliva

O menino deve pensar no futu-
ro. Preparar-se para as lutas da
ylda com as armas do estudo o
do trabalho.
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Sombra e Luz
Revista mensal .Ilustrada de

Occullismo e Espiritualis.no Scien-
tifieo não se dirige s<\ aos adultos.

Ella tem uma secção em que são
estudados dia por dia os nasci-
mentos segundo as posições das
estrellas.

Todo garoto, toda garota
tem o seu futuro desvendado em

— "SOMBRA E LUZ" —
51, Rua da Misericórdia

Phqri : 42- 1842
Director — Demetmo dr Toledo

Phone particular : 27 - 7243
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CONCURSO N.# 7 5

Para os leitores desta Capital e dos
— Estados —

Mais um concurso de palavras cru-
za das oferecemos hoje aos nossos lei-
tores. As "chaves" do concurso são
us .seguintes :

Verticais :

1 — Jogo de dar socos
— Raul Soares
— Pronome pessoal

fi — Planta brasileira
9 — Terminado

11 — Colocar
12 — Nome de mulher
14 — Caminha, ás avessas
15 — Cid Dantas
!•> — Fazia dar, ás avessas
18 — Nascer
20 — Feminino de rato
21 — Lavrar a terra.

Verticais: II

— Membros superiores
— Nome dp homem

4  Canção sertaneja
G — Agasalho

— As duas primeiras
— Surra

t| _ HH.ito
14 — Dementa
1"> — Rocio
17 — Roedor, tis avessas
15 — Sul.stnncia solida, medicinal
19 — 7' tuba,
22 — Art i

As soluções devem ser enviadas á
rcdaçio d "O TICO-TICO sepa-
rada* de outros quaisquer concursos

e acompanhadas não só do vale que

tem o numero 75, como tambem. das
declarações de nome, idade e resi-
dencia do declaranle. Para este con-
curso, que serã encerrado no dia 20
de Outubro, daremos como prêmios,
por sorte, entre as soluções certas,
três lindos livros ilustrados.

.mVALE
PARA O
CONCURÍO
N°= 75

CONCURSO N.» 7 6

Para os leitores desta Capital e dos
— Estados próximos —

Perguntas:

1.* — Qual a bebida que é tem-
po de verbo ?'(2 sílabas) Mauro Barreto

i

2.* — Qual o animal felino que
tem nome de mulher an-
tiga?

(2 silabns) Maria Cortes
i

3.* — 0unI ° utensílio de escrua
formado do advérbio e da
parenla ?

(3 sílabas> Mercedes Cunha

4.* — Qual a capital de paiz eu-
ropeu que com a inicial
trocada está no rosto ?

(2 silabas) Nestor Vieira

5.* — Qual o movei formado do
advérbio e da nota musical?

(2 silabas) Bento Bastot

Eis organizado o novo concurso
com cinco perguntas fáceis. As so-
lucões devem ser enviadas á redai 3o<ro Tico-Tico, separada! dafl
de outros quaisquer concursos e
acompanhadas do nome, idade e re-
sidemia do concurrente, e ainda do
va'e que leili o numero 76.

Para este concurso, que será encer-
rado no dia 13 de Oululiro, daremos,
como prêmios, por sorte, entre r.s
soluções ccrlas. dois lindos livros
ilustrado..

_MVALE
PARA O
CONCURSO

NO= 70

RESULTADO DO CONCURSO N. CS
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— Solução exata do concurso —

Enviaram soluções certas, 389 so-
Iucionistas.

Foram premiados com um lindo'
livro de historias infantis os seguia*
tes concurrentes :

DAHYRE3 PAULA

Residente á rua Perseverança, nu-
mero 8, casa II, Riachuclo, nesta Ca>
pitai.

RUBENS DE OLIVEIRA MEDRADO

Residente á rua Campos França,
n. 3, Cidade do Salvador, Raia.

MARIO V. DE ALENCAR

Residente ,. rua Dr. Antônio Ari-
cipio, n. 22, União, Alagoas.

RESULTADO DO CONCURSO N. Oi

Respostas certas .

1.* — Meu
2.* — Missa
S.i __ Dedo
4.* — Rir
...' — Pará.

Enviaram soluções certas 337 solu*
cloni.tas.

' Foram premiados com um lindo 11-
«TO de historias infantis os seguintes
concurrentes :

DECIO LINO DE CASTRO

Residente _ rim Silva Jardim, nu-
, Delo Horizonte, Minas Ge-

rais.

S E R G I N II O

lente _ rua Fernando Osório,
n. 21, Flamengo, nesta Capital.
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COliCÁO SETH
tnSIMO PRIMÁRIO POR MEIO
DO DESENHO-INTERESSA Â
CR1AÍKA E FACILITA O MESTO
IIÍIA HAS LIVRARIAS DO BRASIL
AS OBRAS CfSTA COLEÇÃO OU Pt
CA PROSPECTOS AO 'ATcUER ÍCTM"
* KAMAU40 CWT1CATI 9-2T-RIO

otPos.TO m * mino
j.couro-if ¦iachuelo e»-A

Nao DEIXEM VE LER:
BREVEMENTE

O folhetim d'0 TICO-TICO.
KA71MB0W na Pandegolandia.

O TICO-TICO
ITopricdnde da S. A. O MALHO

EXPEDIENTL
ASSINATURAS

Brasil:  1 ano  -MíOOO
6 mezes... 135000

Estrangeiro: 1 ano  75Í00U
6 mezes... GbíOOQ

As assinaturas começam bempre
na dia 1 do mez em que foreia to-
madaa e serào aceitas anual ou
scuitíotralniente. TODA A CORRES-
PONDENCIA como toda a remeta
de dinheiro, (que pode ser feita por
vale postal ou carta com valor de-
clarado), deva ser dirigida á S. A.
O Malho, Travessa do Ouvidor, 31
— Itio. Telefone: 23-4422.

AGONIA DO DIA
SlÜ l.oras da tarde.

O efia despe-sc do seu traje espl< ndnroso
para icvestir-se com o triste manto »io-
leta da noite e repousar desmaiado, envol-
to no praleo véo da sua bela noiva — a
pálida lua, que surgiu tremula e anêmica
na imensa gruta estrelada do íirmamento.

A» ortimcias .vciijuus c madrcsilvas, fi-
cara movei,, pálidas, sobre a eatsfa verde

dos canteiros cobertos com a gaze cinzcr.U
que sombrea a Natureza monótona.

Nas escuras ramarias, entre o emaranha-
do das toiiiagens.os os japins dos seus fie-
xiveis ninhe* saudavam o silencioso pres-
tito do ocaso que passava sob a sua umbéia
multicolorida ao som comovente da Ave,
Maria 1

SANTINHO PALIIETA CARDOSO

LICEU MILITAR
DIUR.No K NOTURNO

Curse*: Primário. Secundário. Comercial • Vestibular
AlIa* e»pecialuadn» P»p» •.•oncurijo Aa repartições publica*
lume direto á 4* w+r*e líli.aHinl para maiores dr 18 anos
im. á EscuU de ârt»v*o. Inirndrnrla e Veterinária do KíCicIto

Aa Boaaaa aula* são frcqueuiadoa por moca* e rapazes
MKNSALIDADI58 MÍNIMAS

AMPLAS SALAS E ÓTIMOS OABINKTES DE CIÊNCIA
Telefone — 24.0809

AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 227-A
'•v«'^««VV.A,-,..^v_^VjV.v_.j...v^

PÍLULAS
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(PÍLULAS DE PAPAINA E PODO-
PHYLINA)

Empregadas com suecesso nas moléstias
do estômago, figado ou Intestinos. Essas
piadas, além de tônicas, são indicadas nas
dyspepsias. dores de cabeça, moléstias do
ligado e prisão de ventre. Sao um pode-
roso digestivo e regularizador das funeções
ç astro-intestinaes.

A' venda em todas as pnarmaclas. De-
positarios: lOAO BAPTISTA DA FON-
SECA. Rua Acre, 38. - Vidro 2S500.

pelo correio 35000. — Rio de Janeiro.

TRICOT E CROCHE1
Tina lntercssanti»=itna variedade
do trabalhos de Tricot o Crochet
cm COIJ.ECTION BTAR
Um dos mais lindos álbuns de tra-
balhos, a preços commodos.
Pull-overs, vestidos, blusas, boina.-
e chapéos, para senhoras e moci-
nlias. Lindíssimos vestdinhos e ori-
giuaes blusinlias para creançaa.
As explicações dos trabalhos sào
feitas com a maior clareza, perml-
t'ndo a todas aa senhoras, mesmo
ás que nâo tenham grande pratica
desses trabalho», a executal-os.
Todos os modelos sao reproduções
da trabalhos orlginaes, apresenta-
dos com as core9 naturaes, nítida-
mente impressas.
COLLECTJON STAR tem
duas edições:

Grande edição  g$000
Pequena edição  5$0<Ml

Pedidos acompanhados das res-
peefvas importâncias, á 8. A. O
MALHO — Cx. Postal. 6S0 — RIO



AS AVENTURAS DO CHIQUINHO
— *-..—— AS LINGÜIÇAS
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Desapareceram as lingüiças para o almoço e logo
pensaram em Jagunço. Sahiram a procural-o e acharam o
cão devorando as lingüiças no quintal. Chiquinho ficou
zangado e já ia surral-o com um cacete; ma.s. ..

.. .era proibido ci.i casa de Chiquinho o castigo corporal,
por isso. Jagunço livrou-se da surra, mas. foi preso na cor-rente, amordaçado. Amarraram o cão com uma corrente delingüiças. Verdadeiro suplício de Tantalo.
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Jangunço conformou-se com o castigo, embora babas-
se muito, sentindo tão perto o cheira das saborosas lingui-
ças, que mal podia lambei-as. Não tardou, porém, a ap-
parecer um cãosinho farejando as lingüiças.

Jagunço quiz dar uma investida, mas. estava seguro.Os cães assaltantes esconderam-se atraz da casa de Ja-
gunço. Este achando-se sósinho. aproveitou o momento
para desyencilhar-se da mordaça c da corrente.

-s-^-sA*^*'" * **^_ *—•^*
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Os cães avançaram, avançaram nas lingüiças e numInstante devoraram algumas das mais saborosas. Jagunçonum salto prodigioso abocanhou um dos ladrões pelo ca-
cbaço e matou.

Chiquinho chegou a tempo de impedir outras mor-
tes. Os cães fugiram carregando o resto do furto e Chi-
quinho ficou triste pelo modo trágico como acabou a brin-
cadeira,


