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Historia maravilhosa em muitos capítulos

CAPITULO XX — (FIM)

i Depois çuviram um estrondo horrendo, , . ... •.¦.••„ trr_ . ,,„_ An -„k:„ r •
sentiram-se sacudidos furiosamente. Era um 2 • • 

Mforraou 
uraa ™ralha no mf10 d,° _.?.,„"..* Âllrí^% 

Lt'",°.' CUJO navi?
maremoto (terremoto submarino). O fundo mar- Neste momento ouviram gritos de , naufragara. Audacto e Seraphtm consegui-
tio mar levantou-se e sabindo átona d'a temor. ram salval-o.

gua...

I

4 E eil-os todos quatro na ilha que era 5 Os viajantes andaram por toda a parte 6 No dia seguinte viram ao longe um navio,
completamente deserta. sem encontrar nem animaes nem plantas... Gritaram, fizeram signaes. O navio mandou

um bote...

7 E imaginem o assombro de todos encon- 3 Voltaram todos á terra. Audacio foi se
trando a bordo Pedrinho. Aquelle navio é aDresentar ao Rei.
que o salvara na ancora. '

9 O sábio Lúcio que ficou celebre com esta
viagem casou no mez seguinte com uma
norte-americana millionaria.

10 Seraphim escreveu a historia da 
yiagem r, pedrinho foi contratado por um theatro

e essa historia vendeu-se tanto que elle ficou para jmjtar os tritões que vira no fundo do
riquíssimo. mar.

12 Audacio casou com a linda Diana e
tritões que vira no fundo do foram todos muit0 fei;zes
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EXPEDIEHTE
Toda a correspondência, pedidos de assígnatura, etc,

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

pedimos aos nossos assignantes, cujas
assignaturas terminarn em 30 do corrente,man-
darem reformal-as para que não haja inter-
rupção na remessa.

A ESPERTEZA DO MANDUCA

Manduca,um bello dia,arranjou um meio de sahir á
rua com a altura de um homem. Como era aquillo? Todos
os seus camaradas do collegio olhavam para elle, espan-
tados, e não comprehendiam aquelle prodígio.

Mas, Manduca, muito enlhusiasmido com aquella ai-
tura imponente, quiz enxotar uns cachorros; estes salta-
ram-lhe ás pernas.Rasgaram-lhe as calças e...

...descobriu-se tudo. Manduca-estava com pernasQe náo o as calças do papai. E' mais fácil enganar á gen-te do que o instineto do animal.

BRINQUEDO PARA OS DIAS DE CHUVA

UMA FAMÍLIA SINGULAR

O Sr. Damão
Feche a mão, como ensina a Ia figura, deixando

passar o dedo pollegar entre o annullar e d médio. Depois,
com um pedacinho de carvão ou do rolha queimada, de-
senhe um. par de bigodes e umas narinas no dedo médio
logo acima do logar em que apparece o pollegar. Duas
torcidinhas de papel com uma pinla preta no centro, e
entiadas entro o dedo indicador e o médio, representam
olhos terríveis. Agora, basta passar um lenç > em torno
da mão e ahi está um homem de capuz.

Agora,fechem de novo a mio.como ensina a gravura.
Desenhem sobre o dedo indicador um supercilio, sobre o
dedo médio uma narina,passo um lenço em torno da mão,
e ahi está uma velhinha, muito velhinha, d'essas que
sabem contar historias.

•Sjg
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E, para terminar, péga-se uma laranja que tenha
um pedaço do talo,amarram-se ao talo duas ou tres folhas;
cortando um pouco a casca, obtem-sc o branco dos olhos
c dos dentes; desenha-se o nariz,a bocea,os olhos,a carvão
ou a tinta ; um lenço servirá de mantilha, e ahi está uma
galante sonhorita.

Da cidade do Porto, Portugal, recebemos o seguínto
cartão, quo prova a popularidade do nosso jornalzinho,até
no estrangeiro :

¦¦Margarida Motla o seus irmãos Antônio,Oscar, Julia,
Armanda o Weber Alfredo, grandes admiradores do
jornal 0 Tico-Tico, cumprimentam o Chiquinho e Ju-
quinha e pedcm-lhcsque nào se esqueçam de lhes contar
as suas aventuras.

Salve O Tico-Tico.— Porto, 19 de Maio de 190..— «na
de Maria Pia n. 92».
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HISTORIA I>_/V ROÇA —A inconveniência dos meninos teimosos
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Forlunato da Purificação do Coração Divino, casado
com Gloria Felicidade do Divino Coração, linha um filho,
o Bentinho.

Moravam na roça e iam á missa numa villa pro-
xima.

O Bentinho, muito traquinas c mal educado, por
descuido de seus pais,ia ancioso por fazer uma das suas.

De repente,numa volta do caminho,o Bentinho véumalaranjeira carregada de fruetos. Pulou de banda para pe-gar as laranjas; mas, ora muito pequenino, não as alcan-
çou; começou, entáo, aattrar pedras na laranjeira. Seu paiinterveiu, dizendo que si laranjas assim tão bonitas aindaestavam na estrada era porque ou eram azedas ou tinhammaribondos. Bentinho teimou e jogou mais uma pedra

l/l __± J^ (  "~  __—^^L
As pedradas não altingiram uma só laranja, mas bateram em cheio n uma casa dc terríveis maribondos, que sC

alvoroçaram e caliiran , às ferroadas, sem dó.cm quem tão brutalmente os mcommodava. Bentinho gritava dedôres.Seu
pai, sua mãi e alé o pobre cavallinho também foram ferroados a valer. I'oi uma scenade horror, ninguém seentendia.

IWt(WBf«Wl
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Fugindo d alli, todos inchados pelas ferroadas dos maribondos,voltaram para casa, pois era uma vergonha iremá villa naquelie estado. O pobre Kortunalo laslimou-sc, dizendo que Bentinho fora bem castigado, mas que elle e sua
mulher tinham lambem grande culpa por não o lerem educado de modo a ser obediente. E continuava:- Ninguém iene nas apparcncias; quando se vê uma cousa fácil na qual ninguém toca,é porque algum mal allise encerra.
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Grr*ancie romance de aventuras (Para crianças)
(•)

Resumo cios capítulos já publicados.—(.No annu de
n82 um velho marinheiro a que chamavam o «Capilãu» foi so hospedar
em um albergue isolado próximo a Bristol, na Inglaterra. Ksse ma ri-
nheiio possuía um mappa de uma ilha desconhecida o;ide lia um the-
fiouro myslerioso. Um bando do piratas -- que foram companheiros e
cúmplices do velho marinheiro — querem roubar-lhe esse mappa, mas o
«Capitão» morre e o segredo do lhesouro cáe, por acaso, nas mãos do
um menino de dez annos,chamado c-Jim Hakins». «Jim» entrega o mappa
ao medico e ao fidalgo do logar, que süo o «Dr. Livesey» e o condo «Tre-
la-wney». Esles compram um navio chamado «Hespanhola» para ir
procurar o Ihosouro. Parlem Iodos, mas os piratas conseguiram inlro-
duzir-se no navio, como marinheiros e, apenas chegam á ilha, revoltam-
se. O capitão da «Hespanhola» o conde c o .Dr. l.ivcssey», recolhem-so
com ..limo o Ires criados, em um velho fortim que ha nessa ilha deserla
<; ahi defendem-se desesperadanienlo dos ataques dos piratas. Após um
terrível combate, «Jim» togo do forte e vae levianamente ao «avio quo
ficou cm potW dos piratas. «Jim» consegue chegar ao navio num bote,
alia noite, c espiar para dentro delle. Qwcm conta a historia é o pro-
prio «Jim».

CAPITULO XXV

ABATO A BANDEIRA NEGRA

Mal tinha eu conseguido içar-me para o mastro de
gurupés, o navio dc-u uma nova volta e seguiu em dirc-
cçào contraria áquella em que viera.

Então, tratei dc saltar para o tombadilho.
Tudo parecia deserto. O navio não fora lavado desde

o dia da revolta e estava muito sujo. Garrafas vasias
rolavam pelo chão, a cada balanço.

De súbito, a Hespanhola voltou-se de proa para o
vento. Corri ao longo do tombadilho para não cahir c,
nesse momento, vi Israel Hands, encostado á amurada,
com o queixo enterrado no peito, os braços cahidos..,
Estava pallido como um morto.

Em torno d'ellc, havia, pelo chão, largas manchas de
sangue.

Do outro lado, estava estendido, morto, outro mari-
nheiro.

Durante alguns minutos o eschooner proseguiu em
Bua carreira insensala, recebendo o vento a bombordo ou
a csübordo, orientanclo-se para o sul ou para o norte, ao
simultâneo capricho da correnteza e do vento.

A cada sobresalto, o marinheiro morto se movia da
esquerda para a direila ou vice-versa, emquanto Hands
ia lentamente escorregando...

Comecei a crôr que elles se tinham mutuamente as-
sassinado na luta a que os arrastara a embriaguez.

Fitava eu esse espoelaculo terrível, quando o navio
estacou, cm uni momento dc calma, o Israel Hands, com
um gemido, retomou a posição primitiva.

Esse gemido indicava uni soffriinento immenso e
uma grande fadiga...

Approximci-iiic cfelle; porém, detendo-mc junto ao
grande mastro, disse-lhe, com ironia:

/__í_í&^«/i_5_w'*"'fl_P3__-- II / l n'!^
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— Ei
Israe
-De

Yi enlao «Israel Hands» encoslado á amurada, pallido, com os braços cahidos.

1 iz . < ire;- do moílro a 1 r;
tíeira ue^ta c otn e;-a co ír.ai

s-rae de novo a bordo, sr. Hands!
/ fitou-me sem jnrnreza, e articulou apenas:
me um pouco de aguardente...

Vi que não havia r.m mo-
<_wv-? - mento a perder.

Desci, sem demora, ao salão.
Impossível me seria dar uma
idó.t da desordem que ahi
achei. Todas as gavetas tinham
sido arrombadas, todos os ar-
marios brutalmente revistados,
sem duvida em pesquizas em-
prebendidas por nossos inimi-
gos e cujo fim único era a caria
topographica da ilha.

O soalho estava coberto de
lama. e entre garrafas vasias,
que lilinlavam. umas contra as
outras, segundo o movimento
incessante do schooner, viam-se
o» livros do /)¦)-. livesey. aber-
tos o dilacerados. No meio do
tudo isso,uma lâmpada accesa.

No deposito do viveres, quevisüei cm seguida, não vi uma
só garrafa dcrhiim;aper.a- uma
de aguardente, que sorveria
para satisfazer ao podido suppli-
cante de Hands.

E, tendo-mc provido do bis-
coutos e fruetas seccas,voltei ao
tombadilho. Depois de haver
estancado a minha sede, que

l*J Este romance começou a ser publicado tio n. 53
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PAI, Mil, FILHOS, TODA A FAMÍLIA «O abaixo firmado attesta ter usado,já para si mesmo,
já para possoas de sua família, o xarope peitoral de
angico pelotense, preparado polo pharmaceuticousai o FAMOSO PEITORAL Eduardo C.Sequeira. Sempre que tem lançado mão cfesso

bom remédio lem tido optimos resultados nas tosses, bronchites o rcsfriados. E por ser essa a verdade, firma a presente
de seu próprio punho. Pelotas,9 de Outubro de 1908—JWi. Edward Laes». Cuidado com assubsülmções,pois o verdadeiro
PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE é o remédio por excellcncia das tosses, rouquidões, bronchites, infíuenza, coque-
luche, etc. Acha-se á venda cm todas as pharmacias c drogarias. Deposito geral, drogaria epbarmacia de Eduardo C.
Sequeira, Pelotas; Rio, J. M. Pacheco &C; S. Paulo, Raruel & C, e Santos, Drogaria Colombo.

reapparecia mais ardente,dirigi-me á popa o dei a Israel o
álcool que me solicitara.

Elle bebeu longamente. Eu sentei-me á distancia e
comecei a comer, porque estava com muita fome.

Está gravemente ferido, sr. líands ?
Si o doutor aqui estivesse, não haveria grávida-

de... Mas d'onde vens tu, Jim ?
Vim a bordo para tomar o governo do navio;

queira, pois, até nova ordem, considerar-me seu capitão.
Israel lançou-me um olhar desconfiado, mas não re-

plicou, Suas faces estavam agora menos pallidas, mas
sua fraqueza era extrema.

Sr. flaneis, disse eu do repente, com autoridade,—
Sabe do uma çousa ? não admito aqui o pavilhão negro.

E, sem esperar qualquer reflexão do marinheiro, hz
descer a bandeira dos piratas, por meio do cordel a que
ella se prendia ao grande mastro, e lancei-a ao mar.

Depois d'isso, tirando o meu boné, gritei: '
Viva o capitão Smollet !

(Coníinúa).

Gaiola d'0 TICO-TICO
Joaquim Relizario F. Ricalho — Jamais deixámos de

contar com o concurso dos nossos camaradmhas para o
civrandccimento do nosso jornalzinho. O menino não
tem razão para fallar assim,porquanto.si é.como diz.Icitor
do Tico-Tico, devo ter visto que os nossos supplementos
vem sempre repletos de relratinhos dos nossos assignan-
tes.o que justifica,de modo bem claro,anossa írresponsa-
bilidado em tal caso. ....

Quanto ao motivo por que o sou retrato ainda nao
foi publicado, francamente, não lhe podemos responder
rssun deprompto;mas vamos verificaredepoislho daremos
losposla, assegurando-lhc, entretanto, desde ja que esse
i, nica poderia ser o que oamiguinho tão irreflccticiamento
julgou 0 sim um incidente qualquer, o que e muito natu-
r.il e o qual poderíamos ignorar por completo, lal
fosse a sua origem. , . , .

Carlos Reis Filho - Sim, o menino nao deixa de ler
razão mas ha de comprchcndcr também, que nem todos
os trabalhos que nos são remettidos estão 

f^ 
condições

de ser publicados, assim como nos nao podemos absolu-
lamente ter de cabeça todas as historias, que ha, esc i-

pias para livros collegiacs, afim de evitar quesed m
_'csses e outros abusos, por parte dos nossos collaborado-
resinhos. Mas fique descansado que a Aranha nao nos

passara mais teia pelos olhos... e mais: prepare-se que
qualquer dia d'essos as suas perguntas arrebentam, que
vae tudo raso 1 Vamos tratar d'isso. .

Umacommissão-Não ha duvida que ficaria meinor,
mas.por cmqunnto.não é possivcljmais tarde pode ser que
os amiguinhos sejam attendidos.

Pedro Franco — Então, a rapaziada, d ahi anda muito
contente com O Tico-Tico, heim'? Deixe estar que o Chi-
quiuhoo Juquinha já lhes eslá preparando umas surpre-
zas. Então é que vocôs vão rir a cansar. Esperem pela
volta.

Alexandrina Telles de Menezes — Veja a resposta
quo damos ao menino Carlos Reis Filho, que algo en-
contrará ahi de referente ao que lhe poderíamos dizer, em
resposta as suas reclamações.

Emil Virz—Não ha tal, a menina está enganada.
1 (eixo estar que os scus trabalhos, desde que estejam

em condições, não deixarão de ser publicados. A demora
é natural; são tantos que algum ha de ficar, pelo menos

um pouco atrazado. Sua vez ha-de também chegar, tenha
paciência que o peixe vem.

Nepluno Felòr—Está bem, eslamos scientes; vamos
verificar.

João Joaquim Lourençal—Recebemos sua amável
communicaçáo. Fazemos sinceros votos pelo progresso
do seu novo jornalzinho O Adolescente.Que elle embreve
corra o mundo com invejável suecesso, é o que mais lhe
estimamos.

Maria da Gloria T. de Magalhães, Arthur de lima,
Claudionor Soares Tavares, Oswaldo Tupinambá Assis,
Maria José do Nascimento Fagundes, Carlos Moreira
Guimarães, Floriano Peixoto Medrado, Olavo Cardona,
Renato dos Rees Pais Leme, Jurandyr dos Reis Paes
I.eme, Emilia H. de Y., Edgard M. Sá, Laurita Corrêa
Rabello, Jocelin Cardoso Guimarães, Maria Elisa O.
Rarbosa, Plinio SanfAnna Júnior, Corypheu da Azevedo
Marques, Elisabeth do Oliveira, Euhfia Alves da Costa o
Silva, Alcina da Gloria, Bolívar Xavier, Accacia Mon-
teiro de Carvalho, Eller. Ri-;! o -n de Medeiros, Oswaldo
Lessa, Annunciata Favali. OI » Vn!detaro Coimbra, Ma-
rro Bolívar Peixoto de Sá FfViio, Floriano Peixoto Me-
drado, Maria Tico, Lulú Medrado, Laurita Corroa Ra-
bello, Almir Rocha, Moaeyr Rocha, Bervaldo Júlio do
Mello, Maria Amélia de Castro Lima, A. D. Manoel Ma-
cedo, Jacyr da Rocha Azevedo, Elizabeth de Oliveira,
Alcides Rebouços Soares, Manoel Monteiro, Nicornedes
Teixeira Gomes, Antônio Braga Cavalcanti, M. V. S.,
André Castilhone, Orfilia Giannetti, Antônio Calmon Na-
btico de Araújo, Hermonia Duarte, Gracilla Pinto Duarte,
Maria de Lourdes Oliveirae Philadelpho Martins de Li-
ma.—Recebemos os seus trabalhos: vamos lel-os e publi-car os quo forem bons.

ANNIVERSARIO
Completou nove annos no dia 15 do corrente o nosso

intelligente leitor e collaborador Floriano Teixoto Me-
drado. Os nossos cumprimentos.

CHIQUINHO CYCLISTA

(Desenho enviado pelo menino Waldemar Santos,
Maranhão).

Resumindo cm si as extraordinárias virtudes mediei-
naes do limão,o effcito excitante e apperitivo da pimenta, as
qualidades especiaes de outros cxccllenlos condimentos,
taes como a salsa, o tomale ele, torna-se necessário cm to-
das as casas. O churrasco, as costelletas, a carne de porco
c de carneiro ficam excellentcs quando adubados com esto

_. _.__ _._.» TBMfBHus afamado molho. Vende-se: Teixeira Borges & C, Coelho,
Kean & C, Confeitaria Colombo, Monteiro Júnior & C, Teixeira Rastos, Fonseca & C..Antunes & Irmão, Avenida Central
151 c 153 c em todas as casas. Preço : dúzia 24«J, vidro 2$50O«

MOLHO ELECTRICO
O REI DOS TEMPEROS
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0 'SR. 
X" EA SUA PAGINA
A PELA MORTAL

(Numero de jogadores: 10 a 20),
Um jogador colloca-se no meio

de um circulo e atira a pela ao ar,
dizendo o nome do jogador que a
deve receber.

Esto deve apanhal-a no ar, ou
logo depois de ter tocado no chão
e, por sua vez, atira-a ao ar, desi-
gnando outro jogador que a deve
apanhar.

O jogador que atira a pela deve
collocar-se no meio do circulo c os outros á roda.

Aquelle que deixar cahir a pela está morto e sáe do
jogo, a não ser que apanhe rapidamente, fazendo-a
bater num dos outros jogadores que, nesse, caso fica
morto.

A parlida é ganha por aquelle que ficar sósinho no
J°go.

Anles de começar a partida pôde determinar-se que
a declaração de morto o só feita em seguida â segunda ou
terceira falta.

DIFFICIL DE ACCENDER

Na experiência aqui publicada, do homem ajoelhado
sobre a travessa d'uma cadeira e que se intitulava o «Sup-
plicio de Tantalo», era diíficil conservar o equilíbrio no
sentido do comprimento do corpo ; o experimentador po-
dia, pois, cahir para a frente.

Hoje, vou-lhes offerecer uma experiência em que
podem cahir não só para a frente, como para a esquerda,
ou para a direila, segundo lhes fór mais agradável.

Digam lá que não sou amigo 1

Eis cm que consisto a experiência: Ajoelhem no chão
duas pessoas, uma em frente da outra,segurando ria mão
esquerda unia vclano seu castiçal; depois com a mão direila
cada uma d'ellas agarra no pé direito,erguendo-a do chão,
o que as obriga a collocarem-se em equilihrio sobre ojoc-
Iho esquerdo. Um dos jogadores tem a vela apagada e
devo procurar accendeí-a na do seu parceiro.

A cousa em si não tem nada de complicado, mas não

calculam quantos Irambolhões podem resultar d'essa ten-
tativa, antes de se conseguir accender a vela.

Um conselho : tomem a precaução de desdobrar um
jornal sobre o tapete afim de evitar os pingos de estearina.

UIVIA TERRÍVEL CATASTROPHE

Paulo :- Houve hontem um incêndio tremendo numa
casa em Petropolis.

Sancho:—E' curioso. Não vi nada nos jornaes a esse
respeito.

Paulo :—Pois li eu. E até,por signahnão escapou um
só ente vivo. Morreu tudo queimado.

Sancho:—Oh! que desgraça! E quantas vidas se
perderam ?

Paulo .-—Quatro !
Sancho :—Vocô sabe os nomes ?
Paulo :—Não. Sei apenas que eram tres gallinhas e

um gato.

EXAME

n_i ' t

*.i ..  ¦ 
¦

Responda, menino : 2 e 2 quantos são ?
í, sim, senhor.Agora, diga-me: qual é a capilal de Portugal?
Lisboa.
Qual foi o primeiro imperador do Brazil ?
Pedro I.Qual é a melhor casa para se comprar roupas

brancas ?
A Industria Nacional, Carioca 4G, que vende calças

para senhoras, camisas para moças, corpinhos, meias,
collarinhos, punhos, ceroulas, brinquedos, ternos de íla-
nella para meninos e vários objectos de uso doméstico.

Está approvado.

COUPONS
Recebemos os seguintes, destinados aos diversos es-

tabelecimentos de caridade desta Capital, dos leitoresi-
nhos: Irvan Balthazar da Silveira e Maria de Lourdes
Balthazar da Silveira 856 e Um anonymo 2582.

TEM RAZÃO...
—O Dr. Alpha que anda

a contar n'0 Tico-Tico a
primeira viagem que fez
ao mundo dos planetas,
quer que eu vá com ello
na segunda viagem que
pretende fazer... Hum !...
Não me cheira !... Eu só
iria, si lá por esses mun-
dos houvesse o Sabão Aris-
tolino de Oliveira Junior,que
cura as moléstias da pclle,darthros, cezemas, espi-
nhas, cravos, comichões.
frieiras, sarnas, feridas,
queimaduras, golpes, bro-
toejas, moléstias do couro
cabelludo, caspa, queda do
cabello, manchas da pclle,
etc. Combate e evita o
suor fétido dos pés, das
mãos e dos sovacos. Lirn-

Ea 
e amacia a pelle. No

anho é de grande van-
tagem como anliseptico. Para a barba usai sempre o
Sabão Aristolino, por ser anliseptico, cicatrisanle e anti-
parasitário. Do contrario... hum!... não me cheira...
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V LIVRO DAS INFLUENCIAS MARAVILHOSAS
DU HYPNOTISMO AFORTUNAIMTE E CURADOR

PELO DR. LAURENCE

DESENHOS A UM SO' TRAÇO

Como íecrciar pelo hypnolismo e o magnetismo; ad;-
vinhara sorte e os pensamentos; adquirir boas qualidaaes,
desenvolver a força de vontade ; augmentar a memória;
corrigir máos hábitos, desamor e inlidehdadc; educar
cegos, crianças,surdos mudos e idiotas; adquirir medmm-
..idade; extinguir calvicic, canicies, rugas, verrugas,
manchas no rosto, gordura, magreza, surdez, fraqueza cie
vista, deformidades; como ser bem suecedido num eiripro-
hendimento; aUrahir o dinheiro; conseguir boa venda de
mercadorias; fazer bom casamento; aneslheziar pelo pen-
samento; curar embriaguez, viciosda morphina c do fumo,
furores, rhcumalisnio,nevralgias,insoninia, neurastienia,
angina do peito, perturbações do coração, gaguez, ciiorea,
paralysia, hysteria, epilepsia, mamas, loucuras, etc.

IÍ um livro elogiado por muitos atteslailos üe senno-
ras o cavalheiros c por altas apreciações da imprensa,— o
nâo se dá grátis porque é um tratado completo, grande
volume com muitas figuras c 64 desenvolvidos capítulos.
Preço lOgOlIO; pelo correio,ll$00l).A edição sendo pequena,
quem não quizer ficar sem o livro deve fazer o pedido logo
quo vir este annuncio, c enviar a importância em vale
poetai, ou carta, com a quantia registrada pelo correio, ao
director do Instituto Eleclrico e Magnético Federal, rua
Sete de Setembro n. 14, Rio de Janeiro,—podendo também
iidquiril-o na mesma capital, á rua do rosário 99,
CASA DIXIE.

OS PRÊMIOS D'«0 TICO-TICO»

O Tico-Tico pagou durante o ultima semana os se-
guintes prêmios:

A' Maria Ramos, por nossos agentes ein S. Paulo,
Sr». Gonçalves & Guimarães, concurso n. 144, R>$; á Jo-
séphina Hallier, concurso n. 135,158; a Murillo Guima-
rães, morador á rua Maria José n. 14, concurso n. 150,
um brinquedo offcrecido pela Maison Rose.

O Sr. João Braga, proprietário da fabrica de balas rj
bonbons Goytacaz, cm Campos, enviou-nos uma amostra
il'essc excellcnte produeto. que é realmente de primeira
urdem c digno do toda a rccommendação. Agradecidos.

BORO-BORACICA—cura o cancro.

^=V^ í '

O Sr. Traçounico e sua senhora Umalinha
Temos recebido de vários leitores cartas pedindonovos modelos de desenhos feitos com um só traço sem

levantara pcnna do papel. Pois ahi têm o sr. Traçounico o
sua esposa,a Sra. D.Umalinha, que são muito fáceis do
copiar. O retrato do homem começa-se pela aba do chapéo
dolado direito, e o da. mulher começa-se pela testa.

OS NOSSOS CONCURSOS
RESULTADO DO CONCURSO N. lio'

v_3 c ** ____| I ¦ ¦

Neste choveram estrellas que não foi graça '....O Ticc
Tico está que é um céo aberto! Resta-nos agora dizer
quaes os três felizardos quo, neste novo mundo astral,
foram considerados pela sorte, de primeira grandeza c,
portanto,apontados como vencedores no excepcional sor-
leio que foi,como scmpre,extraoidinai'iaincntc concurrido.
Kil-os:

1- premio—20$:
CÂNDIDA MARINA

de 0 annos, residente em Aracaju, Estado de Sergipe.
2- premio—15:

HERACUTO 1IASTENRE1TER
de 12 annos, morador á praia do Russcll n. 42.

3- premio—10$:
FLORIANO PEIXOTO DE AZEREDO COUTINHO

do 12 annos, residente cm S. José d'Aléin Parahyba,
Ilha do Recreio, Minas, os quaes podem vir receber o»
prêmios respectivos no nosso escriptorio.

1INVIAHAM-NOS SOLUÇÕES CERTAS :
Raul Azevedo Bastiam D'Artagnan Pie, Judilh Ccroli-,

inicli, Maria Luiza do Oliveira, Francisco Gomes Slaunn,
Maria Rosa Miranda, Francisco Antônio Pires Brandão,,
Rita de Souza, Antônio da Costa Guimarães, Zezina Ma-
galhaes, Oswaldo Peixoto, Carlos da Costa Guimarães,
Beatriz da Silva Zilda Saboia de Amorim, Dobyl tornes
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da Silva, Mercedes Bittencourt de Miranda, Dulce de Bar-
ros, Sylvio Martins, Lulusita de Sá, Alcina dc Sá, Plinio
Pinto," Jandyra Stollonc, Cyro Deocleciano Ribeiro Pes-
sôa, José Ribeiro da Silva, Zulmira Fonseca e Silva, Art
Guimarães, Manuel Machado, Lincoln Sampaio, Aure-
liano Carneiro Júnior, Oswaldo Leal. Virgínia Ducan,
Carlolinha Castrioto, Waldemar K. Ferreira, Oswaldo
Soares de Freitas, Lydia Augusta de Araujo Jorge, Jona-
lhas da Silva, l.iselte Campos, Ebrantino I.essa, Heraclito
Hostenrisles, Edmundo Machado Júnior, Adelisthiaga de
Barri s. Atlilio Oguiberse, Oswaldo Pinti, Affonsina Reis,
Cândida Barbosa Lima, Edgard de lirilo Chaves, Marina
Tinoen. Jurandyr Paes Leme, Jcsi Ignacio Lobo, Rosaria
Macedo Costa, Gericsio de Carvalho Filho, Edith da Silva
Lima, Ary Corrêa de Sá, Ida Sophia Cardoso, Laís Silva,
Vicente Ferreira Machado, Álvaro Corrêa, Marietta Costa,
Odette Dias, Aldamario dos Santos Pinto, Waldemar da
Silva Durão, Catuiino Alves Baptisla, Orlando da Silveira,
Eiinice Amaral, Orlando Alunso, Castro Vianna Barcel-
los, Jenny dc Carvalho, Abrahão Bouças, Raphael Monte-
fusco, Dj.inira da Costa c Silva, Iramaya da Costa c Silva,
Marietta Colayin, Maria da Eira, Beatriz da Eira, Castc-
rino Mendes, Mercedes de Carvalho, Affonso Rodrigues
Malta, Nelson Mineiro dos Santos Silva, Bernardo Ribeiro
de Freitas Júnior. Haydéo de Moraes Jones, Renato dos
Reis Paes Leme, Maurício Durão, Cyrina dc Moura
Magalhães, Xelsor. Martins, Belmira Brandão, Seraphiin
Corrêa, Rtirtt T,. Norberto d'Azevedo, Alice Garcia, Svl-
via Figueiredo Pimentel, Saltistiano Queigos, Anastácio
Queigos, Brazilina Um aretli, Rubens R. Martins, Álvaro
Rodrigues Martins, Izabel Maria da Conceição Machado,
Carolina Cnrrèa Lopes, Nair da Apparecida Junqueira,
Julieta, Alnierinda da Silva Oliveira, Agar Pereira, Odct-
te Silva, Jucá Magno de Barros, Marietta Soares, Elvira
Reis Dinamarco, Heloiza Garçào, Brites Cruz de Azevedo,
Etienniclle Òswald, René Sarmento, Eulalia Alves Costa
e Silva, Alberto Barbosa, João Geraldo do Rego Castro,
Maria de Lourdes Lemos, Olga, Maria Conceição do
Paiva, Edith dc Araujo Faria, Jorge Renato Coimbra de
Gouvêa, Plinio dc Oliveira Adams, Helena de Oliveira
Adams, Raul José de Araujo Jorge, Jorge Walth Rodri-
Kues, Áilhur Lorena Boisson, Luiz Paranhos do Macedo,
Hugo Spagnuolo, Ophir Ribeiro, America Rostinez, Ary
Cosia Lobo, José Paulino do Nascimento, Octacilio Dias
Gomes, Odetlé D. Gomes, Bernardino do Souza e Silva,
Eugenia de Freitas Guimarães, Maria I. de A. Silva,
Mercedes Navarro, Eugenia Cerqueira Lima, Cândida
Moreira, Donzinha Cavalcanti, Guiomar Gloria de Barros,
Dinah dc Andrade, Frans Cavalcanti, Antônio Dias Braga,
Rubens da Costa Lima, João Soares Brandão, Bcncdicto
Maia, Paulino Pereira, Nemezio Bouças, Nelson Guiina-
ràes, Baby, Francisquinho de Barcellos, Heli Fernandes
de Oliveira, Rytha de Vasconcellos, Ramon Alonso Mu-
nhoz, Ophclia Camarinha, Albertino Marques da Cunha,
Nair Monte, Antônio Mendes da Silva.Alnierinda Bruno,
Malvina Vlllas-Bóas, Elizinha de Mello, Luiz Auguslo Ro-
drigues, Romilio Duarte de Arruda, Cicero Cordeiro, Ce-
zario Silva, Moacyr Torres, José Vallim, Evelina Macedo,
Zé Ceroulinhas, Laudelina de Almeida Pinto, Arthur José
do Almeida e Silva, Floriano Peixoto de Azeredo Couti-
nlto, José Torres de Siqueira, João Pereira Martins Júnior,
Marietta de Araujo Jorge, Marieta Gonçalves, Julieta
Mossiére S. Oliveira, Noemia Pereira de Andrade, Corina
da Costa, Álvaro de Oliveira e Souza, Angenor Rocha,
Altino de Moraes, Oswaldo Lessa, Enée Cordilha, Hermi-
rua, Eslella Ayre.s da Rocha, John Alan Moore, Francisco
Lopes, Naka Faro, Ottilia Mendes, Anotelino Cunha, Zilda
Lopes de Araujo, Amaro Paes Barreto, Solupa da Cosia,
Ineodoro Costa, Lúcia Gloria da Silva Costa, Floriano
Avita da Cosia, Herminia dc Brito Ferraz da Luz, João
Carvalho, Nestor de Castro, Antônio Mascarenhas, Gil-hetlo Kloers Werneck, Marcilio Alves, Stella Garcia, Ca-
V '°. Garcia da Silva, Odelte Barbosa Pereira, Pedro
Amelio de Oliveira, Raul dos Santos, Nicomedcs Martins
dos Santos, Eurico V. Menezes, Ormezinda Maria Fer-
mandes, Regina lavoura, Helena G. Peixoto, Cândido
Adão, Ernani Ávila, Amélia Accioly Costa, Heleninha
oHva, A. Lobo, Eglantine P. de Mello, Jorge Olinto, Fer-nando Martinez, Mario José Barbosa, José Maria Sampaio,

Flavio de Faro, Henrique Carlos __., Mticl Auguslo Doer-
zapff, Annita Doerzapff, Maria Thercza Dias da Silva. Luis
Dias da Silva Júnior, Eurico Abreu Sodré, Alzira Dias
Soares, J. Corimbaba, Bruno Cezar Argollo, Argèo Coelho
.'tos Santos, Clotilde Moreira, Nalhercia Bacellar, Jacyra
de Paiva ,José Nunes Pilla, Maria dc Lourdes Barros, Josó
Cozo, Angela dc Souza Teixeira, João Joaquim Lourenço,
Zilah I . Lemos, Blandina Dennes, Emílio Flores Guima»
râes, Marlha Duarte Vasconcellos, Luiz Carlos Alvares
da Costa, Josepha Alvarenga Fonseca, Auguslo Baptista
do Oliveira. Hermengarda Luiza do Amaral, Heloiza Ne-
vos de Sá, André Caslilhone, Antonietta da Rocha, Irene
Ferreira Goulart, José Savarezze, Célia Gomes da Silva,
Mirael C. dAssumpção, Olinda da Fonseca, Nair Maia
Alves, Anselmo Saraiva Vaz Júnior, Iracema de Pinho
Mendonça, Evangelino Soares. Carmen Chaves, Semira-
mis Bossoi, José Malafaia Júnior. Evangolina Silva Lima
Ferreira, Heloiza Leitão, Jair Horta, Luiz Franco, Num
medes Teixeira Gomes, Galba dc Paiva,-Alinirino -C. Vi-
eira, Gildadina de Abreu Pires, Adelaide de Vasconcellos,
Maria Delphina Paiva, Arnaldo Rabello, Dlympio Fatia.
João Nepomuceno Pereira da Silva, Turibio Alvares do
Vasconcellos, Arthur Pereira da Silva, Scvoiiaim Pedro
de Lemos Garcia, Jandyra Gania Pinheiro ePattl.i doC.

enviaram-nos soluções quasi certas.:
João Luiz, Olran Sarmanho, Ernesto A. Espei

Arnoso, Francisca de Campos, Podrito de Carvalho, Lu-
• ia Ramos da Silva,' Cláudio Meirelles, Nair Gomes, Os-
car Guimarães,' Edgar de Paula Nery, Joaquim Mdnfeiro
de Barros, José do Sá, Accacio Corrêa, Franciscode Paula,
Edgard Custa, josephina Kallier, Antonietta de Cima
Câmara, Fedoea, Emílio Moraes Soares, Euthalia Pinto,
Antinarbi Padilha, Ary Luiz Monteiro da Silveira, Maria
Aleida Paiva, Alberto Syrio dos Santos, Moema Fragoso,
Antenor José Corrêa. Cláudio Caruso da Silva, Cora Mag-
gioíi, Olinda da Gloria Calixlo, Odorico T. Mendes, í)e _s-corides de Carvalho, José do Carmo Sayão Lobato, Tudo
Gonçalves de Souza, Walter Cardim, Adelia Marques
Pires, Clovis Timotheo de Azevedo, Augusto Cezar Fran-
co, Carmio Mello, Emitia de Moraes Soares, João dos
Santos, Ananias de Castilho Júnior, Geraldinho Lorena
Martins, Arlindo Linhares, Maria Antonietta, Maria Fer-
nandes Ferreira, Maria Lourdes Pinto de Azevedo, Elisa
Sondas, Antônio Nicoláo, Orminda da Silva Santos, João
da Cunha Elvas, Augusto Gonçalves de Oliveira Júnior,
Américo da Silva Santos, Manoel Paim, Olavo Card-.ma.

N. B.— Ainda ha nomes a publicar.
RESULTADO DO CONCURSO N. 152

RESPOSTAS CERTAS
1.—Aranha.
2.—Segredo.
3.—Republica.
4.—Cravo.
5.—Mòcho.
C —Tempo.

Neste também choveu e choveu grosso, mas não
foram estrellas, foram simplesmente soluções a valer,
e... seja dito, na maioria—certas.

Sempre o mesmo suecesso!... Os victoriosos no sor-
teio foram os três seguintes valentes concorrentes a
quem assim a fortuna fez entrega dos prêmios :

1. prêmio—I5g:
IZIDRO P. NETTO

de 9 annos, morador á rua Vitalis n. 97, S. Paulo.
2. prêmio—15$:

GILBERTO KLOERS WERNECK
de 9 annos, residente á rua Visconde de Itaborahy n. 94,
Nictheroy.

3. prêmio—Um brinquedo offerecido pelos Srs. Hen-
ry Lconardos & C, proprietários da Moison Rose:

PLÍNIO PINTO
de 10 annos, morador á rua da Relação, n. 1B.

Podem os vencedores vir buscal-os a esta redacçlo.
— Daremos no próximo numero a lista de nome

d'este concurso.

BOROBORflCICfl
geral: Drogaria Pacheco, rua dos Andradas 59 e S. Fuulo

adoptada no Exercito Nacional. Pomada milagrosa paia
a cura radical de empigens, sarna, eezemas, darthros,
assaduras nas crianças, ozagres, frieiras, hernes, escoria-
ções e todas as moléstias da pelle. As rachaduras do bico
do seio que tanto atormentam as jovens mais, curam-se
com esta santa pomada, que não suja a roupa. Deposito

Baruel & C. Venae-se cm todas as pnarmacias do Brazil.
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MENSÃO HONROSA
Ainda quo fosso mais uma voz esquecida pela sorte,

que não se lembrou de mímosial-a com um dos prêmios
a que lanlo fazia jús, tornou-se digna do menção par-
ticular a nossa assídua o intclligente leitora e collabora-
dora \racy Fróes,po'.o bonito trabalho que mandou como
soluçando nosso concurso n. 146, cujo resultado publica-
mos hoje.' Felicitamol á por mais esse suecesso.

CONCURSO DE S. JOÃO E S. PEDRO N. 155

PARA A RAPAZIADA D'ESTA CAPITAL E ESTADOS PRÓXIMOS

Problema:

*

J
g

» . -

« 4

• •.

._.:

?

¦N.

*•

\'

* • •\
• 

\

obtenham o
muito que-

Muito simples e muito engraçado. Vejamos: E pre-
ciso que os mcninos,obedccendoaindicação d esses pontos,
assim profusamente esparsos nesse clichê,
desenho do tres figuras muito conhecidas e
ridas de todos os Ieitoresinhos d'0 Tico-Tico.

Oi prêmios reservados para o sorteio, sao oito, os
quacs ficaram assim constituídos:

1-prêmio  158000
2- prêmio  15JJG00
3-prêmio  lOgOOO

4- promio: um balão de papel do seda, representando
h figura dolerrivel C/iifltiiri/io.offcrcrido pelos Srs.Paulino
A. Pereira & Irmão, proprietários da Casa Paulino, ein
S. Paulo.

5- prêmio: uma linda collccção de cartões postaes,
offerccida pela menina Neréa Ribeiro.

G- promio: um balão do papel de seda,representando a
figura do nosso valente Juquinha, olfererido pelos mesmos
Srs. A. Pereira & Irmão.

7- prêmio: um lindo brinquedo quo offcrecem os Srs.
Hcnry Leonurdos & C., proprietários da Maiton Rose o
quo consta de una interessante jogo denominado A'
procura do ouro, onde os nossos estudiosos amiguinhos
térâo oceasião de conhecer um pouco do gcographia do
terras até então quasi inexploradas o que se tornaram
famosas pelas jazidas auriferas descobertas apenas
ha meia dúzia de annos. C.ompõerso o brinquedo de uma
caixa contendo bella carta geographlÃa do parto do
Canadá e do Território do Alasku, o onde esláo pon-
tilhaclos os diversos caminhos marítimos, (luviaes o ter-

restres quo conduzirão os jogadores á cidado do ouro,
a celebrada Klondike, o traz mais—vapores, botes, lendas
para acampamento, dados c bilhetes de passagem.
Depois da sorte, que indicará qual o caminho quo o
viajante-mineiro tomará, começam as peripécias do jogo,
que ensinarão aos meninos com que difficuldade se chega
á quasi inaccessivel terra aurifera. A viagem por mar
tem o encontro de densos nevoeiros, tempestades deneve,

c temerosos gelos (luctuantes ; os que
viajam nos rios têm a difficuldade dos
naufrágios nas passagens das cascatas,
c a impossibilidade de seguir navegan-
do sobre águas quo gelam de um mo-
mento para outro ; em terra apparecem
as grandes distancias inhabitadasc sem
recurso algum, e os amontoados de
neve onde so debatem, sem poder
proseguir, os viajantes.

Para os amiguinhos calcularem as
difficuldades que tiveram do superar os
primeiros mineiros americanos que fo-
ram por terra, através do Canadá, ou
pelo mar do Bhering, á Klondike, bas-
lará lembrar que suecumbiram nas
viagens noventa c cinco por cento dos
audazes aventureiros.

8° promio — Uma elegante mobília
para boneca, do fabricação japoneza,
ofterecida pelos mesmos senhores.

As soluções, com o vale, nos devem
ser enviadas até o dia 27 do corrente.

CONCURSO N. 150
(PARA OS LEITORESINIIOS D'ESrA CAPITAL

E DOS ESTADOS)

Perguntas :
Ia — Eu sou branco e pouco forte,

Do coração amarollo,
E meu pai,bicho de sorte,
Cantor de primo cartello.
Minha mãi não tinha dentes
E assim são os mous parentes. •

Que é?
(Enviada pelo menino Anastácio Quei-

gos). 
'

2a —Que o, que é ? — Elle é flor, c ella
finca.

(Enviada polo menino Lulú Medrado).
3a—Qual é a frueta que metade voa e

melado aquece.
(Enviada pelo menino Edogario Sil-

veira).
4* — Qual é a palavra do quo se tiran-

do a base, fica uma porção do bichos.
¦ Enviada pela menina Maria de Lour-

dos de Oliveira),
que é? — Elle dóo e ella

,«•• . . • *•

guarda uma

Renato dos Reis Paes

me-
t

5a—Que c,
cousa indispensável.

(Enviada pelo menino
Leme).

0a—Que é, que e t
Elle é leve e está no chão
Ella cava e leva pão.

(Enviada pelo menino Olavo Cardona).
Esto lambem, como ora do esperar, sahiu-nos

lhor do quo a cncommcnda. Está mesmo um primor
A meninada collaboradora é realmente de primeiríssima
ordem , ,. ,

Vejamos, agora, o resto. Os prêmios destinados ao
sorteio são tres, sendo dous de 158 cada um e um de 10$.

As soluções,com o vale,nos devem ser remettidas ato
o dia 18 de Julho.

T>odlmos aos loltorostnlios cl'«0
Tioo-Tloo» que nos onviom as solu-
oõos dos concursos om papeis separa-
<íos, assimilados pelos próprios con-
eurrontos o ooni a deolaraijão da
ódado o rosidonoia, si ó na capital ou
o in <juo Estado.

A falta dosta declaração tem impo-
dldo e impedirá sempre a entrada das
soluções nos sorteios para prêmios.

boro-BORACICA — Cura assaduras nas crianças.



PARA CONCURSO TS. 155
VALE

PARA CONCURSO Bi. 156

HISTORIAS CELEBRES Aladino ou a lâmpada maravilhosa
Era uma vez, um rapaz chamado Aladino, que vivia

numa grande cidade da China, onde a população era
muito numerosa e muito pobre. Aladino era um bom
menino, de bom coração, mas era também tão descuidado
e tão preguiçoso, que dava grande desgosto á sua mãi,
que era uma pobre viuva.

Um dia, estava Aladino, como de costume, a brincar
na rua com outros meninos mais ou menos de sua edade;
mas depois afastou-se e foi,sosinho, pescar na beira de um
rio, que atravessava a cidade. Nesse momento appareceu
um estrangeiro que lhe veiu fallar, dizendo que era seu
tio, e que lhe queria muito bem. Esse estrangeiro
beijou-o até muitas vezes e pediu-lhe que o levasse á
sua casa.

Aladino, muito surprehendido, com isso, por imagi-
nar não possuir tios mostrou-lhe o caminho de sua casa
e annunciou a sua mãi um homem desconhecido, mas que
se dizia seu parente.

Vinha fazer-lhes uma visita; sua mãi ficou também
muito admirada, mas o estrangeiro deu-lhe logo uma por-
ção de presentes e mostrou-se tão amável que ella não
teve outro remédio sinão tratai-o bem.

Ora, esse estrangeiro não tinha parentesco algum
com Aladino; era simplesmente um feiticeiro muito máo,
conhecido pelo nome de Mágico Africano, e que dese-
java servir-se de Aladino, para certos fins mysteriosos.

Soubera, graças ás suas artes mágicas, que existia
uma lâmpada maravilhosa escondida embaixo da terra,
em determinado sitio da China. Como este objecto o tor-
naria o homem mais poderoso do mundo, o mágico fez
os seus cálculos e, em pouco tempo, descobriu o ponto
exacto em que infallivelmente encontraria a lâmpada e

resolveu apoderar-se d'ella, porque a lâmpada só tinha valor sendo encontrada embaixo da terra por
uma pessoa que ignorasse o seu prestigio. .

Apezar de ter descoberto onde estava a lâmpada, não podia, entretanto, ir elle próprio buscar-a,

¦ .--'¦--'¦' — ¦-

mas durante os seus passeios pela cidade, notou que A ladino parecia ser rapaz esperto e lembrou-se
de utilizal-o para os seus projectos.

Não lhe custou muito fazer acreditar á pobre viuva que era, effectivamente, irmão de seu marido
e, dizendo que se encarregava d'ahi por deante de todas as despezas do rapaz, obteve licença para que
Aladino fosse passar o dia inteiro com elle.

Aladino ficou muito contente de o acompanhar e o seu pretendido tio, depois de lhe ter comprado
uma vistosa roupa nova, levou-o a passeio pelos logares mais bonitos da cidade e a vários diverti-
mentos. (Continua)



O CASTELLO ENCANTADO
(Texto e desenho de Düdri)

i O Príncipe encontrou á entrada do Castello Encantado um gi-
gante que investindo furioso para elle, disse-lhe: — Misero mortal, que
vieste fazer aqui. Nao sabes porventura que sou o Gênio da Sombra!
O cavalleiro, porém, recuando o cavallo deu um golpe de lança no
monstro. Este soltou um grito medonho e desappareceu.

2 O Príncipe lançou o seu cavallo a toda a brida e fugiu do lo-
gar d'onde desappareceu o Gênio da Sombra. Chegando á porta do
Castello Encantado, encontrou-a fechada. Então, tocando com alança mágica, esta abriu-se de par em par por mão invisível.
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3 No pateo do Castello um monstro horrível, que dei-
tava fogo pelas narinas, quiz attcar o cavalleiro. Porém
este tocou-o com a lança...

4 ... o monstro transformou se n'um
fidalgo, que dirigindo-se para elle, disse-
lhe: — Príncipe Gilberto, ha muitos annos
que estou encantado pelo Gênio da Som-
bra. Sou o Rei e senhor deste paiz e do
Castello Encantado.

5 Ide cumprir a vossa mis-
São. A Princeza Celina está na
torre central do castello.

6 O Príncipe tendo descido do- cavallo en
trou nas dependências do castello. Nos sa

elle foi
sa-

encon-lões, câmaras e corredores
trando monstros medonhos que com o sim-
pies toque de sua lança...

7 se transformavam em fidalgos, pagens,
escudeiros, soldados, criados e escravos. E
todos, curvando se, agradecitm-lhe.
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8 O Príncipe Gilberto, então, depois de ter
transformado todos.dirigiu-se para a torre
central do Castello Encantado. E entrando na
câmara em que lhe dissera o Rei estava a
Princeza Celina, lá, encontrou um monstro
ainda mais horrjvel do que os outros.

í Continim)



(Por Oswaldo Silva)
VIAGENS MARAVILHOSAS DO

Ao mundo <!«>% planetas
DR. ALPHA

(Com illustrações do autor)

Muitas vezes o medo é subjugado
pelo espirito de curiosidade, e eu es-
tava n'esse caso; por tanto, logo que
me habituei mais ou menos com a so-
Kdão que me rodeava, resolvi explorar
as tristes regiões do mundo lunar.

Devido a falta de ar atmospherico
não podia me utilisar da aeronave,mas
felizmente, auxiliado pelo meu gerador
de oxygenio e pela espécie de esca-
phandro de que jâ fallei podia per-correr toda a superfície do satellite
da terra sem temer as conseqüências
da falta do ar respiravel. Stm de-
mora puz mãos aebra. Vesti a roupa
de borracha, adaptei ás costas o sppa-
relho electrico para gerar oxygenio,
puz tudo em ordem no interior do «Me-
teoro» e, tomando um álbum para de-
senhar as impressões e um caderninho
para escrever as notas, deixei a aero-
nave.

Como a minha escursâo podia se
prolongar por alguns dias, não me
esqueci de levar commigo uma cai-
xinha das pílulas nutritivas, que, como
o leitor deve estar lembrado, consti-
tuiam o meu alimento, ingerindo duas
para almoço e duas para jantar.Logo que puz os pés em terra, que-ro dizer na lua. . reparei sem sur-
preza que estava mais leve, que tinha
mais força e que dava pulos de
enorme altura.

Nada mais natural,-sendo a lua
muito menor do que a terra e por isso
atrahindo os corpos com muito menos
intensidade. A lua, que os gregos cha-
mavpm Seiene,é um globosinho de vo
lume 49 vezes menor que que o volu-
me da terra. Caminha n'uma orbita de
91 ou 100 mil léguas longe de nós.

Na lua ha invariavelmente 360 horas
de sol. isto é, um dia lunar dura 15
dias dos nossos!

Depois uma noite que dura igual-
mente 15 noites das nossas ..

Mas o que me espantou seriamente
foi o seguinte: Dizem os sábios que,devido á falta de ar atmosphericoa lua-não pôde reter o calor do sol porque«sse calor desprende se livremente poruma irradiação perpetua... e que porisso a lua deve ser um mundo geladocom uma temperatura de 40 graus abaixo de zero...Overdadeiro acrobata,

Hein ? seria certo o que eu via ou seria uma

Ca._aiti_lo IV-Primeiras impressões cio ___v__.d.o __.__&_*— _8__S_
(Continuação)

_¦_¦ _F*_1 Br ^ ___lB

HE_Hl __fi______F^ _T '-fA __I _P ' si __¦k~ -~L-LlT-n-Mjl|ln IIM-i -_—————I ^^jBfrTyrVrfrtftfirTrrfrffiiBhB l_Bi_r'^„r' (Si m W411 ¦- F^H mJBBSBSèbm
Hr___ _¦___=? j_ fln_B___-__E-___Bli____B=Í ^^^'_5w ^-^^-^MI^^-^____i_fi]H l v—-jjltf

j. .,.„„„ „„„.„ que e certo, e eu nem posso expp'icar, é que lá nada disso vi, encontei até uma temperatura agradável... Masvamosver. . «lobato, caminhei cerca de duas heras até que passando por um dcsfil-deiro de montanhas altíssimas achei-me de repente numa vasta planície pedregosaillusâo de óptica? Acabava de ver uma cidade gigantesca, uma verdadeira cidade com as suas ruas, cornos seus palácios,

adiante. Dando passo de
Parei surprehendido...

com as suas avenidas...
(Continua).



HISTORIA HO BRAXII JEM FIGURAS
Episódios da tomada de Paysandú

i Quando o tiroteio era mais vivo, um imperial marinheiro mata um uruguayo e, no meio de balas e de tiros de oontari-,ziam, avança e arranca uma botina do morto, e voltando-se diz: pontaria
— «Quem quizer sapatus faça como eu.»

, que lhe fa-

2 Saldanha da Gama e Sebastião Raymundo Ewerton, debaixo de vivo fogo, tendo que abandonar, ás pressas, um ponto que se tornara
perigoso, conduzem a braços um soldado gravemente ferido para collocal-o em logar seguro...

nossasi3 Triste estado em que ficaram o quartel general e a cathedral de Paysandú depois da tomada da cidade. De Paysandú dirieiramse asas tropas para Montevidéo, onde, naturalmente, iriam se desenrolar as mesmas tragédias e a mesma destruição. Felizmente Dará o Uru-*uay e para o Brazil, um homem superior, o ministro diplomático, José Maria da Silva Paranhos (depois Visconde do Rio Branco) com mui-to tin#e habilidade, fez com que a questão se resolvesse diplomaticamente de um modo muito honroso para nós. Assim, a Diplomacia ven-ceu... e o Brazil, que com t5o justo orgulho se gaba de possuil a como nenhuma outra nação, deu um bello passo na historia da humanidade
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Fac-símile do artístico cartão postalcom que a senhorita Gloria Alves

Teixeira,nossa gentil leitora, residente
em S. Paulo, nó_>enviou o seu retrato.

Maria do Carmo Gonçalves de L'ma
Tem 11 annos de idade, reside na estrada

de Belém n. 2,Recife. E' assídua leitora •

J, Berreid Júnior
De 4 annos de idade. Intelligente e en-

1 graçadissimo. O retrato foi-nos
enviado por seu padrinho o Aluizio

Pereira Guimarães.
AS NOSSAS ESCOLAS
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PEDRO ODILON GARCIA

Alumnas do Collegio de D. Mariana, distincta professora publica da cidade
de Barra do Pirahy (Estado do Rio de Janeiro)

Um constante leitor de seis annos,
residente na cidade

de Natal (capital do Estado do
Rio Grande do Norte)

Uma bòa lição
Havia em uma casa quatro irmãos, que se chamavam :

Lúcia, Rubem, Nelson e Zilda.
Lúcia e Rubem eram muito boas creanças e estudiosas,

ao passo que seus irmãos Zilda e Nelson eram creanças
màíepor isso nunca tiveram boas notas no collegio; eiii-
quanto Lúcia eRubem ganhavam todos os dias nota optima.

(Todas quatro eram leitores o concorrentes d'0 Tico-Tico
mas uma vez, como Lúcia tivesse tirado um premio, Zilda
íicou zangada e queria também tirar outro egual, mas sua
mãe lhe disse que a sorte dera a Lúcia este premio porque
ella era muito bôasinha; o havia também de premiar Rubem
pelasua bondade e applicação. Ao passo que ella e Nelson
nunca haviam do tirar nada pelo seu máu caracter e desobc-
diencia na escola .......

E terminou dizendo que a sorle é cega mais sabe recom-
pensar os bons e punir os. niáti.s.

Enviado pelo leitor Arauy Pinto.

Em lima roseira formosa
Toda cheirosa e florida,
Saltitava um tico-tico
Avesinha tão querida.

E a roseira de orgulhosa
Com tão honrosa visita,
Exclamava a cada instante
Salve! Avesinha bemdita!

Gladys Medrado
Ao bondoso Redactor,
Emérito lutalor
Nas pugnas jornalísticas.
Mysteriosas e niyst.icas,
Envia mil saudações
O amigo

Xico Camões (13 annos).



O Tico-Tico
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Ai.KNr.AR da Silva
Filho do Sr. João Cândido da

Silva. Tem ti annos apenas e en-
viou-noso seu retrato,declarando se
apreciador e amigo do Tico-Tico.

Reside em Madureira, na rua
Lopes n. 33.

Dous amiguinhos do Tico-Tico, que se
retrataram empenhados em uma valente

. lucta romana.
Ahi, rapazes, coragem para reforçar os

músculos.

Olivia Esteves

Nossa leitora, que tirou o
especialmente para envial-o
Tico.

retrato
ao Tico-
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AltV MOTTA
Tem 12 annos d« idndo resile cm Riljfli-

rSo iTetotKslado do S. 1'aulo) é aluiniio
do Gymnasio Rilmirào Preto ti nosso con-
stanto leitor.
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Eitoenio, Carmex, Aur.ui.TO e Paui.txo
Intelligontes filhos do Sr. Coronel Antônio Ri-

beiro de Macedo, negociante o industrial em Morretes
(Estado do Paraná).

\J9| '£ /

BKXÈOTGTO STHORACH
Filho do estimado neqo-

ei ante de Antonina (Estadodo Paraná). Frederico Sthò-
rach Junior Renedicto é um
valente defensor do Tico-
Ticoe do Chiquinho.
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Em Barão de Colegipe, (Minas) Grupo tirado em frento á casa do Sr. João de Me-
deiros Silva, importante fazendeiro e negociante, pelo hábil photographo Adolpho C.
Pinto, em 19 de Marçoapoz a brilhante festa em honra aS. José. Fazem parte do
grupo o Sr. João de Medeiros Silva, seus filhos e algumas pessoas intimas. Todas as
creanças, que ala se vêem, sao leitoras do Tico-Tico.

Nkstor FituniK da Paz

Ulisses Fbeibe da Paz

Dois intelligentes e estimaveis
leitores, residentes em S. Paulo
Rua Conselheiro Furtado, 17.
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Photographia de um gruno de alumnas do Collegio Estadoal do sexo feminino

da cidade do Joazeiro, (Estado da Bahia),
conflido á zeloza direcção da professora substituta senhoiita Zulmira Adelia Ferreira.

A photograppiã foi tirada no dia da primeira communhão das alumnas.
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IV. « Z.(//<o e Wr/a Lofro
Graciosas assinantes residentes em

Leopoldina (Estado de Minas). A pri-
meira tem 7 annos e a segunda 9. São 11-
lhas do sr. Mario de.Souza Lobo e dedicam
o mais caloroso affccto ao Chiquinho e
ao Juquinha.

0 menino Juquinha. fllho do capitão Antônio
Pedro Vidigal, de Porto Seguro

do Piranga, (E. de Minas) tem f! annos de edade.

Assíduos e enthusiasticos apologistas
do Tico-Tico.

Da esquerda para a direita
_'olanda, Litizinha e José Rodrigues

filhos do imporlante capitalista sr. Anto-
nio Rodrigues domes da Silveira, chefe
da firma Silveira & C. Residem noRacife.

"Versos
Que deixo logo os l>rinr|U. dos,
Para ler o Ttco-Tico.

Por nunca ter enviado,
Cousa alguma ao Tico-Tico.

A's terças feiras não durmo;
Acordada a noite fico;
Vendo raiar quarta-feira,O dia do Tico-Tico.

Vendo o gentil jornalsinho,
Com tanta alegria eu fico;

Depois de lel-o inteirinho,
E aos mais da casa emprestar;
O g-uardo na minha estante,
P'ra elle não se estragar.

Depois de ler os versinhos,
Fico com água no hico;

Será hoje a vez primeiraE contente vou ficar.
Porém peço aos bons senhores
Não deixem de os publicar.

Tude Autran de Figueiredo

12 annos, rua Major Fonseca n. A 1
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Fac-simile do gracioso cartão postal, que
nos foi enviado pelâs*gentis leitoras [ragema
e Maria Bittencourt da Silva, como sendo
seus retratos". '*»

1*4 Èiv. '"'ÁJí^fc. r /

Maria Stuart Taveira, lilha do sr. Américo Taveira
residente cm S. Sebastião do Herval; tem

cinco annos è meio. È' nossa cònstaiítc amiguinha.

O menino Carlos de Lemos, porappellidoBiumdg. Reside na
Villa do Cruzeiro. (E.' de S. Paulo).
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• A' cm
-V--nino do -"niim escolar Coronel Paulino Carlos (em S. Carlos do .Pinhal,,EttUwle-de-S.-Paulo).I
wuerda vô-seTa professor ElyziSHo F. de Araujo e á direita o director Francisco Caldas. ,' AÍ)lioto"raphia nos foi enviada pelos nossos amigos Pedro Giezza e Bento Ramos. - '

"TICO-TICÕ."

VERSOS

Quaes os dias mais brilhantes
Dos doze mezes do anno?
Não sabem ! li' quarta-feira,E' o dia que eu mais amo.

Quando chega quarta-fefraOh! que dia!..,
Todas, todas as crianças
Grilam, pulam de alegria,

A

V

Tudo pelo Tico- Tico
¦ Glorioso triumphador,

Toda a infância brasileira, •.
.,., A elle tem grande amor.

Camaradas de arrelia!
Leitores d'0 Tico-Tico,'
Não posso escrever mais nada!
Porém sou um camarada
K me sinto muito mal,
Sc não tenho esse jornal.

Cr.AUDIANOR S0A.RE8 Ta VARES
1.1'annos, redactor-chefe d'0Ilé, residente á rua Paim PamDlona"22 A (K. Sampaio). K ,



POR MÁGICA

/J_»r-_ 7/ ' ^"" "\ f 
^'j^gL-Eãr _-P E 'fsf— \r r^-W/ ^^7 "H_. Ti

i) Paulino é um menino tão preguiço-
so, que até tem preguiça dü se despir.
Todas as noites, quando chega a hora de
ir dormir, elle diz. —Ai, meu Deus! Eu
tinha vontade que apparecesse uma fada,
com uma varinha de condâc, que me fi-
zesse apparecer logo na cama, despido e
deitado...

>í_—ll__Í7 ^Jv)

2) Uma noite, ouvindo-o dizer isto, seu pai ficou tu-
rioso, e disse:

- Ah, você quer isso ! Pois olhe, a fada sou eu, e a
varinha de condão aqui estál

3} E pegando em uma bengala, sahiu a cor-
rw atraz de Paulino. Este, fugiu para o quarto
com tanta pressa, que os sapatos sahiram lhe
dos pés.

7) Mais adeante, ao entrar no seu
quarto, um prego de uma porta agarrou-Se-lhe nas calças e t';rou-lh'as do corpo.

8) Já em camisa, Paulino deu um 9) ... que as meias sahiram-lhe dos pés e
salto tão grande... elle viu-se na cama, deitado e desp.do, sem ter

tvio o trabalho de se despir.

TY10. L1TII. L. MALAFAIA JÚNIOR—ASSEMBLÉA, 73



AS AVENTURAS DO CHIQUINHO
A casa do jagunço—pagina de armar
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Enviada pela nossa distincta collaboradora senhorita Carlina de Freitas Costa, residente na Bahia.
Nao é preciso dar explicações; basta collar um papel cartão, recortar e armar. E' muito fácil e deve dar um

bello resultado.


