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Si nào íosse a imprudência de um cachorro desastrado, que atropènbucv«yMz«MeysuaDP-ycletta, a estas
horas o nosso heróe teria conseguido escapar da multidão que o perseguia.

Mas, assim, Juquinha íoi preso e, acompanhado pelos queixosos, testemunhas e curiosos, foi conduzido á
delegacia. (Continua)

REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, :_--_-__ do Ouvidor, !.*__.-Rio DE JANEIRO
(Publicação d.'0 l-TA __._¦_:_>> (Xuiuero avuluo 2<M> réis. ..Iraznilo SOO réis)



O CASTELLO \s ENCANTA DO (Texto e desenho «le l>mlrt)
CAPITULO IIIE 1

y n »-t^^.v_ n 7A_J^i^!_t^r^C.» 2) Depois de quinze dias de festas, em homenagem ao Príncipe Gilberto, o
,JI^FJTP3t^S^ H™ heroe do Castello Encantado, o Rei e Senhor daquelle castello, mandou acom-
So ^^^aS^Ü^^L ver" Panhal-° Por uma brilhante escolta «mposta de fidalgos, escudeiros e pagens,
diante de si fpri___i_ SS E„ 

até a fronteÍra do Seu Paiz" ° PrÍndPe levaVa a PrínCeza Celina e esta cava,Sava
«m2o^L___3S __^S; um Iindo corsel pret0 com jaezes de-0^e prata- ~

3) No fim de muitos dias de viagem, o Príncipe Gilberto e a Princeza, chegaram ao Castello d'El-Rei Genserico.
Este ao ver a sua filha abraçou-a derramando lagrimas de alegria. E dirigindo-se ao Príncipe, apertou-lhe a mão.
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4) Um mez depois, uma> brilhante festa se celebrava na cathedral do reino, Era o casamento do Príncipe Gilberto

com a Princeza Celina filha d'El-Rei Genserico. Houve bellos torneios, caçadas brilhantes e explendidos bailes na corte.
E as aventuras do Castello Encantado foram cantadas pelos melhores irovadores go reino. (Fim)
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EXPEDIENTE
A empreza d'0 Malho publicará todas as quartas-feiras O Tico-Tico, jornal illuslrado para crianças, no

O Tico-Tico
ella, ainda que

qual collaboram escriptores e desenhistas de nomeada
Condições da assignatura:

Interior : 1 anno llgOOO, 6 mezes 6g00_.
Exterior : 1 anno 20.000, O mezes 12ÍJ000.

Nuraçro avulso, 200 réis. Numero atrazado 500 réis.
As assignaturas começam cm qualquer mez, termi-

liando em Junho ou Dezembro dc cada anno.
Não se acceitam assignaturas por menos de 6 mezes.
Toda a correspondência, pedidos do assignatura, etc.

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

pedimos aos nossos assignantes, cujas
assignaturas terminanj em 3õ do corrente,man-
darem reformal-as para que não haja inter-
rupção na remessa.

O VÉO DE DALI-MIALI
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O sultão passava os
ra vil lio

noites esperonlo
^o pássaro.

Ha muitos séculos
reinava na índia ura
sultão que era o mais
rico e opulento do
inundo. Elle fazia
empenho cm pos-
t>üir o quo houvesse
do mais precioso e do
mais bello, fosse qualfosse o preço.

A's vezes, chegava
alé a commellcr tem-
veis injustiças quando
alguém se recusava
a lhe vender algum
objecto que elle dese-
java.Mandava prender
a pessoa que não con-
sentisse no que elle
queria.

Ora, um bello dia,
o sultão quiz casar sua
filha: a princeza Dali-
Miali.

Paraisso annunciou
em todos os paizes, a
todos os bordadores,
tecelões e joalheiros,
que tratassem de fa-
zer o véo mais lindo e
mais rico que fosse
possível.

Entretanto, não era
preciso esse trabalho,
porque o sultão pos-
antigüidade e quo era
inimitável. O próprio

dias de festa na-
guardado cm um
de outro cofre dc

suia uma peça de Unho tecido na
uma cousa de valor infinito o
sultão só pedia aquelle véo nos
cional, e logo o portentoso tecido era
cofre de ouro, quo ora posto dentro
cedro, c este dentro de utn cofre de ebano, que por sua
vez era fechado dentro de um cofre de
marfim,

No ciia em que o sultão annunciou que
precisava de um novo véo, o sultão quizmostrar á filha o véo anligo. Abriu os
quatro cofres, mas—oh, espanto !—quando
o sultão pegou no tecido finíssimo, elle se
desmanchou empo e dcsappareceu.

O sultão ficou furioso: mas não podiaatirar a culpa pnrp ninguém. Ello próprio
guardara o véo, da u. .itivcz, sem vôr quedentro do cofre se occullara um pequenino
inseclo que roera a preciosidade.

11 soberano ficou tão furioso que decla-
rou á filha qiicclla não so casaria emquanto
elle não encontrasse uuivéo egual aquelle.

E, como seu filho, o príncipe Yalú,
-tppareeossc, elle gritou :

— Fica sabendo que se apparecer
unia bordadora capaz de fazer um véo
egual ao que eu perdi, tu tens que ca-

seja velha e feia como minha

chorar o o príncipe também
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O precioso viio era guardado em um cofrede ouro.

sar com
bisavó.

A princeza começou a
ficou muito triste. Um
mez depois, o sultão es-
lava no terraço de seu
palácio, tomando fresco
durante a noite, quando
viu passar um passarinho
que pousou em uma ar-
vore, alli perto e disse
com voz clara :

— Onde está o véo de
Dali-Miali ?

E outra voz respondeu:
-• Ha muitas flores to-

cidas c bordadas, mas
são precisas mil pelo me-
nos... Em todo o caso,
o véo ficará promplo muito breve. O sultão, muito in-trigado, chamou os seus criados. Revistaram todo o
jardim, mas não encontraram pessoa alguma.

No dia seguinte,
Daii-Mitili poz-se n
rir co príncipe Yalú
começou a chorar
pensando que ia ca-
sar com uma velha
de cem annos.

Poucos dias dc-
pois, o sultão viu
apparecer dc novo
o passarinho,d__ran-
le a noite, o ponruii-
tar:

Como vai o
véo de Dali-Miali?

_ E a voz myste-
riosa respondeu :

Fulta uma flor
e a sua folhagem,
mas em breve tudo
estará prompto.

Passaiam-se mais
algumas semanas.
O sultão levava as
noites inteiras espe-
rando o pássaro
maravilhoso n u o
fallava.

"Ml _s> & m m
O sultão man1 ou annunciar por toda a parlo.

Por fim, uma noite, ouviu-o perguntar :
Como vai o véu de Dali-Miali ?

E a voz respondeu :
Está sobre o divan nobre da cantara de honraPodes ir vel-o.

O sultão,esquecendo a sua alta dignidade,corrcu comoum gato até a câmara de honra.
Lá estava sobre o divan nobre o véo de renda bordi-do, tão fino, tão delicado que podia passar inteirodentro do annel de uma menina de três

amarrotar.
porannos, sem se

O sultão soltou um grito de alegria, mas logo denoi.cmpallideccu. No meio do véo faltava uma flor.
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O sultão, esquecendo a sua alta dignidade, sahiu a correr como um «alô.
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Nisto viu no chão um papel; apan-
hou-o e leu :

«Nobre soberano, si queres vér
terminado o véo, manda abrir a torre do
porcellana; manda libertar o leu prisio-
neiro, sua filha e o seu criado ; manda
também restituir-lhe a pedra luminosa e
deixa-o voltar ao seu reino.»

O sultão bateu o pé com furor. Na
torro de porcellana estava encerrado,
havia sete annos,o rei de um paiz visinho,
que possuía um diamante tão claro, que
até no escuro soltava luz.

O sultão quizera comprares se dia-
mante.

O rei não quizera vendcl-o e o sultão
aprisionara-o e o mandara encerrar na
torre, até que elle se resolvesse a ceder o
diamante.

Ora, o rei também era muito teimoso.
Preferiu ficar preso, com sua filha e um
negro, que era seu criado. Sua filha, en-
cerrada na torre, destrahia-se ensinando
pássaros a fallar o observando as aranhas
que faziam' teias. Foi assim que ella aprendeu a fazer rend.i finíssima O sultão hesitou muito, n
e foi á torre de porcellana. Quando viu a filha do rei prisioneiro,quo era linda, liou muito satisfeita
bem : O príncipe Yalú casou com a filha do rei visinho — esta trouxe-lhe de dote o diamante lum
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as afina'
e acabou
inoso.

s1 r, solv-eu
indo muito

BRINQUEDO PARA OS DIAS DE CHUVA
O LEÃO NA JAULA

Ora, aqui está o que se chama um bello leão. Mas
não lhes parece que seria imprudente deixai-o andar em
liberdade?

O le5o.

Parece de bom aviso que o mettam quanto antes na
grande jaula de sólidos varões de ferro que para esse fim
mandámos preparar.

A jaula,
Dir-mc-ãq que o conselho é mais fácil de dar do quode seguir, i oisvão ver quo não é diflicil. Hecortcni estes

dous desenhos que representam um o leão c outro a
gaiola, e eoiiem-n os separadamente em dous pedaços de
cartão do tamanho da jaula.

Collem em seguida os dous cartões um ao outro.pclos
lados que não têm desenhos. Feito isso, para completar
amarrem um lio de linha do cada lado. Segurem
cada lio com uma das mãos 0 façam-_0S os gyrar rápida-
mente. Em logar de dous desenhos, verão um, apenas,
representando - o leão dentro du jaula.

OS RESULTADOS DE UM PESADELLO

\ \Yn * 7l\ 7*7hk

1)-Um dia,depois de passeiar,muito faceira,D.Janotis-
sima deitou-se, depois de se ter desembaraçado das suaselegâncias novas.
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2)—Mas, no meio da noite, acordou assustada, e viu o
pássaro do seu chapéo voar pelo quarto, o seu casaco de
lontra transformar-se num animal vivo, que saltou paradentro da banheira.
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3)—A èôa parecia um hicho medonho, que se queriaRiirar a ella e a serpente de ouro da pulseira desenros--ou-se para a ameaçar.
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-]—Era tudo um sonho; mas D.Janotissima passou umsusto tamanho, que não quiz mais saber dc elegâncias eadoplou, desde esse dia, vestuários de grande simplici-dade, sem se importar com o riso de suas amigas,que nãocomprehendiam aquclla transformação.

Gaiola d'0 TICO-TICO
Ebrantino Lessa, Laurita Corroa Rabello, CacildaFragoso Ribeiro, Antônio Rabecca, Antônio Souto, Octa-vio Barreto, Lavinia Goulart de Araújo, Esther CostaFloriano Peixoto Medrado, José Malafaia Júnior, Rubemda Costa Lima, Santinhos, José Campos Júnior, SansãoOlga V. Coimbra. Recebemos os seus trabalhos; vamoslel-os e julgal-os e publicar os que estiverem em condi-

ções.
Liselte Campos, Cacilda Fragoso Ribeiro, Floriano

Baptista Pereira, Carlos Pinto Cardoso, Margarida Cas-tro—Os seus nomes serão publicados com outros quo jáaqui estão ha mais tempo e que também não o tôm sido
por falta de espaço.

Anmmziata Favali (S. Paulo) — Les histoires tra-duites de 1'allemand et du trancais serons recues avec
plaisir. Naus vous en serions reconaissants. Chiquinho
nous prio do vous remercier infinimente les gracieuxeompliments.

Noubliez pus qu'il faut toujours mettro le prénonaprés le verbe dans les phrases inlerrogatives.
Jayme Reis—Communicámos tudo ao Juquinha ; ello

ficou muito satisfeito por saber que tem mais um xarási-
nho que vae ser para o futuro um turuna, como elle,—
traquinas e intelligente a valer ! Vá se preparando o
nosso amiguinho para assistir ás proezas do maninho o
acceite as nossas felicitações pela boa nova que nós dá
em sua amável cartinha.

Octavio Moreira Baptista—O motivo é sempre o
mesmo, isto é, devido ao grande accumulo que temos detrabalhos a publicar, torna-se-nos impossível satisfazer
com brevidade, conforme é sempre o nosso desejo, a to-
dos os nossos amiguinhos, collaboradores, acerescendòainda a circumstancia de que nem : todos os trabalhos
que nos são remettidos estão em condições de ser
publicados. Vamos,no emtanto, ver si é possível dar bre-
ve andamento ás suas perguntas para que tudo fique nos
seus eixos e vocô de muito bem humor para coma gente.Ludgero Guimarães—Dos números que o menino
pede,faltam-nos os seguintes : 2, 5,6,12,14-, 29 e 32. Caso
queira os restantes, tenha a bondade de mandar dizer
para onde havemos de os endereçar.

Philogonia Ferreira- Recebemos sua amável carti-
nha. Reunindo todas as respostas que teríamos a dar ás
suas muitas perguntas, temos a dizer-lhe que recebemos
as perguntas o o concurso, e que o Chiquinho, como podoter visto, continua nas suas proezas, de que a menina
tanto gosta. Quanto ao que ó ser collaborador d'0 Tico-
Tico, com certeza a nossa amiguinha fez essa pergunta
por troça; não podia ser outra cousa.

Mande o retrato, logo que lhe seja possível, que te-
remos muito prazer em publical-o. E, finalmente, lem-
brancas á maninha, saudades nossas e,ás suas ordens.

Domingos Paes Vieira - Recebemos sua carta. — A
resposta está certa. Quanto aos outros trabalhos, vamos
lel-os e aproveital-os, caso estejam em condições de ser
publicados.

DISTRACCÃO
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to . Cortem uma tira de papel cartão de quatro pollegadas de comprimenlo e fechem essa tira com um alfinete derac-cio a formar um circulo,e colloquem esse circulo/sobre uma garrafa ou um vidro de boccalar"-a.Sobre o circulo de papel cartão—bem no meio, coiloquem um nickel de tostão.
fio-, , Peito isso, com uma rápida pancada no circulo dc papel cartão pelo lado de dentro, como mostra a segundagura, o circulo ha de saltar longe, mas o nickel, em vez de acompanhal-o, cahirá dentro da garrafa.
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0 'SR. X" EA SUA PAGINA
OS JOGOS DO «SR. X»

O PÁOSINIIO
Numero do jogadores: dous.
Os dous jogadores liram a sorte

para saber qual será o amo e o
criado.

O amo, armado de uni pão do GO
a 80 centímetros de comprimento,
colloca-se no centro de um circulo
traçado no chão e que devo ter do
ím.éÒa dous metros de diâmetro.

O criado colloca-se S uns seis
ou oito metros do circulo; segura

ãn um páosinho do 15 centímetros do comprimento,
ado nas duas extremidades c atira-o na direcçáo do
Io esforçando-se por fizel-o cahir dentro dn mesmo.

U amo deve impedir com o pau cie que >o acha mu-
nido anuo o páosinho entre no circulo, mas lem de re-
n.llil-0 antes que elle toque no chão. Si o consegue lem
direito a sahir do circulo o a bater outra vez no páosinho,
de maneira a fazel-0 saltar no ar, batendo em uma cias

r°nNcssc 
movimento balc-ll.o òulra vez (emquanto elle

so acha no ar) para ir parar o fazer bom longe. O 
Çnado

lem do ir apanhar 0 páosinho o arrcmcssal-o ao cnculo,
do ponto onde elle tiver caindo. ^-..nin

Quando o criad i consegue fazer penetrar no cnculo
o páosinho, passa a ser amo e o amo torna-se criado.

AS MÁGICAS DO SR. X

UM ovo i:m equilíbrio

POR UM TRIZ !

Paulo : — Pobre Tiburcio ! Infeliz rapaz ! Ora, o quelhe havia do acontecer !
Sfincho : — Quo foi que suecedeu ao Tiburcio ?
Paulo : —Pois você não sabe '? Passou-lho, hontem,

um comboio inteiro por cima da cabeça !
Sancho : — Que mo diz vojò ! E ondo se deu essa

desgraça ?
Pauto : — Mesmo ao pé da estação. O pobre rapaz

estava passoiando por baixo da ponto e o comboio
passou por cima d"clla.

SUBTRACÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Rosalino : — A quem do quatro lira um quantosficam ?
Simplicio : — Ficam tres, meu palerma.
llosalino : — Pois, meu espertalhão, eu posso-te

provar que ficam cinco.
Siirplicio : — Isso é um destempero !
Rosalino : — Ora, vamos a Ver. Quantas pontas tem

um lenço quadrado ?
Simplicio : — Tem qualro.
Rosalino : — Ora, suppõe que eu, com uma tesoura,

corto uma d'essas qualro pontas. Com quantas depois
iica o lenço ? Com cinco, já vês, meu grande paleta I

TRES PEQUENOS PROBLEMAS

1) Um certo numero composto de dois algarismos
contém quatro vezes a somma d'esses dois algarismos o
duas vezes o produclo da sua multiplicação um pelooulro. Que numero é esso?

2) Em certa familia o pai tem 42 annos c o filho 18.
Quando é que o pai será duas vezes mais velho do que o
filho'.'

3) Um terço de cerlo numero augmentado da sua
sétima parte faz o t olal de 20. Quo numero é esso?

Solução : •^/-¦euioiqojd .g orr•souine gf- -ioaii opuenf)—vuioiqoad *g ou
0 8—vuioiqo.id .t orj

boro-boracica— cura eezomas.

De Breslau. Allcmanlia, recebemos o seguinte
postal quo é ainda unia prova do suecesso obtido polonosso jornalzinho, em todo o velho inundo :

«Como leitor regular d'0 Tico-Tico, quo recebo pelabondado do meu tio, Sr. J. A. Machado de Oliveira, cm
Rio do Janeiro, mando lho bojo esta prova, quo a tal
famosa raça do «Jagunço» existo também na Alleinanha
e faz companhia a meninos da qualidade do sympa-
thico «Chiquinho».Psnetam-^o numa rolha dois earfos do poso égua], thico «Chiquinho».

•nvn-sel <¦ ramonlc a extremidade inferior cVessa rolha Promclto-llio mandar ao estimado 7'ico-7'ico,cm pou-
MKdh L onça xc bom sobro o ovo. Collo- cos dias, o meu retrato e o da minha irmã Eva. Saúda-cava-se ligeiramente a uAiiuimua^ ...--  miln-

de maneira a que cila so encaixo bem sobro o?«u«-
ca-se o ovo sobre a borda do gargalo do uma garrafa ae
vidro, mantendo-se o ovo na posição vertical.
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ções de Erich Schendel. Breslau, Brunncnstr, 2/4 I 27 do
Maio do 1907».

O distinclissimo actor Maltos teve a gentileza do cn-
viar-nos os seus cumprimentes, em uma bella phologra-
pbia própria, dislincção que, bastante penhorados, agra-
decênios.

vai a senhora ti

Depois do se haver lenteado um pouco
, li,', facilmente em perfeito equilíbrio.

ver-se-á que

Mas onde
eslas horas ?

Vou vôr o meu noto, o Ju-
quinka, que acaba do ser preso
por causa dos desastres da sua
biçycletta. Aquelle menino é lc-
vado da breca...

Nem por isso a senhora
envelhece... Pelo monos a sua
polle parece a de uma menina...

Poiso senhor não sabe quoeu uso o Sauão Auistolino, do
oliveira Junior, que cura as mo-
leslias da pelle, dartluos, eeze-
mas, espinhas, cravos, comi-

chões, fileiras, sarnas, feridas, queimaduras, golpes,
brotoojas, moléstias do couro cabelludo, caspa, queda do
cabello, manchas da pelle clc. ? Combato o evita o suor
félido dos pés, das mãos e dos sovacos. Limpa c amacia
a pelle.

No banho é de grande vantagem como antiseptico.
Para a barba usai sempre o Sauão Auistolino por ser
antiseptico, cicatrizanto e anli-parasitario.

— Ahn I !... Diga-me isso...



HISTORIAS CELEBRES
Aladino ou a lâmpada maravilhosa

Depois de muito passeiarem, o feiticeiro afastou se da cidade e levou Aladino para o campo a pretexto de lhe mostrarum jardim lindíssimo; Aladino, apezar de já estar muito cansado, não se recusou a seguir o seu novo amigo.
Foram andando, até que chegaram a um logar muito solitário. Então,o feiticeiro subiu ao alto de uma collina e ahiaccendeu uma fogueira. Depois, lançou um pouco de incenso nas chammas, pronunciando ao mesmo tempo umas palavrasmágicas.
Tirou do bolso dous pequenos perfumadores e collocou-os ao lado da fogueira. Um d'esses perfumadores soltava umafumaça muito azul; outro, uma fumaça encarnada.
A fumaça da fogueira também foi ficando azulada. O feiticeiro repetiu, então,as palavras mágicas, erguendo um braço.
E, de repente, o chão começou a se abrir...

(Continua)



Oa apuros de Zé Fagundes

1 11
i) Zé Fagundes que nunca tinha viu-

do ao Rio de Janeiro, veio um dia ver a
Avenida 1

2) Foi se hospedar num hotel de lu- 3) .. .e quando ia se deitar foi soprar
xo, achou o quarto muito bonito, despiu- o foco de luz electrica, que illuminava o
se... quarto... .

¦**<U _| 
^__— 1 1 .i. .I.-.I ---¦ 1 1, -my J ¦ 1 ¦ ¦ *Hr i-ni è

4) ...pensando que era uma lampa- 5) Como não podia dormir com luz
rina. A luz não se apagou. Zé Fagundes no quarto pegou em um fólle e soprou,
ficou muito afflicto. com íor?a-

6) Nada. O roceiro quiz levar a luz
para outro quarto, mas aqueila singular
lamparina estava presa...

wL^Am\^2 ///

^ 1
<^^->3 ^>

7) á parede com um arame. Zé Fa-
gundes agarrou um jarro d'agua...

8)
círica.

.e atirou-a em cima da luz ele- 9) Nada... O pobre roceiro já esta-
va mesmo aborrecido com o caso...

t_K_T»j?i>> *i\
10) ...quando de repente teve uma

idéia. Abriu o armário da mesa de cabe- fechou a porta
11) metteu lá dentro o foco electrico, ») .--e só assim fi
liou a oor a... P0ude d°rmir soceBado

.e só assim, ficando no escuro,

ceira,



{Por Oswaldo Silva)
VIAGENS MARAVILHOSAS DO DR. ALPHA

Ao mundo dos planetas (Cou ilustrações do autor)

Capitulo V--irm xxxvltícío d-estriaiclo—2CXI
(Continuação)

m —Sim, não havia du-
vida, era uma cidade
lunar ... Mas, então, a
lua era habitada,e den-
tro em pouco eu ia tra-
var relações com as se-
lenitas ? (habitantes cie
Selene, que é o nome
da Lua) Oh I mas como
devia ser extranho o
aspecto d'esses seres í
Ainda mais uma vez,
lancei um olhar em tor-
no de mim,por aquellas

Íiaragens 
ermas e deso

adoras, mas nada vi
que indicasse ser aquel-
Ia região habitada. To-
davia dirigi-me para a
cidade onde nenhum
movimento notei. A
medida que para lá me
approximava mais se
accentuavam os perfis
fantásticos dos monu-
mentos e mais extra-
nho tudo meapparecia,
quer pelo estylo com-
pletamente original,
quer pela intensidade
da luz e da sombra,
sem graduações de cia-
ro-escuro e sem colo-
rido, que deleitasse a
vista.

Assim cheguei ao péde uma muralha colos-
sal e, penetrando por
uma porta arruinada,
achei-me no interior da
cidade. Vi então com
espanto que tudo era
nm montão de ruínas
petrificadas; desmoro-
nadas, pela acção do
tempo. Habitações lu-
xuosas, de estylo ele-
gante e pittoresco.tem-
pios magestosos, pala-
cios monumentaes, tu-
do, tudo jazia derroca-
d o, n'uma profusão
fantástica, n'um mon-
tâo desforme como se
um cataclismo pavo-
roso houvesse exercido
alli a sua força prodi-
giosa.

E não havia duvida:
era um mundo des-
truido.

Entretanto, alguns
edifícios ainda se er-
guiam incolunes. No-
tei q^e muito se asse-
melhavam com as ha-
bitações de estylo in-
diano e alguni eram
até verdadeiro:, primo-
res de architec .ura...

Naturalmente, dese*
jei visitar o interior d'essas habitações e sem mais demorar, com certa emn loção, penetrei num magestoso monumento que se elevava
talvez a 50 metros de altura. Era um templo. Mal porém transpuz alarga escadaria e me achei n'uma espécie de vestibulo, recoei estu-
pefacto. Acab tva de ver um ser esquesito... um comem ? não. Era um selenita, talvez, estava estirado no chão, em uma attitude de quem
se debate con. dores atrozes. Era um doshabitan.i.s que fôiasurprehendido pelo cataclisno, Toquei-o. Estava petrificado pela acção do
tempo ou poi algum pheiiomeno para ruim desço ihecido, .



HISTORIA RO RR AZ MI, EM FIGURAS
iJ«t*!*jpá dó Paraguay

1864-1870

presidente de
chatas parago

aUo-Grosso e
ayos. Os tripu-

I-Seguia o vapor mercante Marques de Olinda, da linha do Alto-Paraguay, conduzindo a bordo o
vários ofliciaes do exercito e marinha brazileiros quando se viu subitamente cercado por três navios e
lantes fcram feitos prisioneiros e o navio considerado» bôa presa.

Era Francisco Solano Lopez, dictador do Paraguay que, miseravelmente e sem declaração de guerra, rompia suas relações com o
Brazil.- 

_-Ccãwieí Carneii» de Cam-
pos, governador d-s Matto-
Grosso, feito prisioneiro dos

*{ Paraguayos.

3—Além d'isso, seis mil paraguayos invadiram por Matto-Grosso o
nosso território incendiando e destruindo povoações, apoderandose
quasi sem nenhuma opposiçao de Miranda e Corumbá. Chegaram a tomar
o nosso forte de Coimbra, é margem do rio, cujos defensores morreram
todos como spartanos, lutando até os últimos momentos.

vel e tyranno dictador, quetraziasua
pátria debaixo do terror. Era consi-
derado urn D eus peios paraguayos e
aproveitava-se d'isso para fazer valer
o seu orgulho.

Ias, os paraipáyõsá
_>lade de.Cuyabáí-ffepytai diíMàtt^Grosso; mas atu a nossa-?

ferioridade de numero, soube honrai o nome braziíeiro.
Os nossos bravos defensores, em vista do suecesso,.chegaram a fazer troça dos invasores. Por

alli os paraguayos não se aventuraram a mais.,.
' 
Vamos agora contar de que modo o Brazil lavou sua honra com feitos tão brilhantes, que

são citados era todo o mundo.
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Grande romance de aventuras — (Para crianças)
(•)

Resumo dos c_.pitu.los já publicados.—(No anno do
1.8, um velho marinheiro a que chamavam o «Capitão» foi so_ hospedar
em um albergue isolado próximo a B listo!, na Inglaterra. Esse ma ri-
nheíro possuis um mappa do uma ilha desconhecida ondo ha um tlie-
souro mysterioso. _m hando de piratas -• que foram companheiros e
cúmplices do velho marinheiro — querem roubar-lho esse mappa, mas o
«Capitão» morre o o segredo do thesouro cae, por acaso, nas mãos do
um menino do dez annos,cliamado iJim ltakins». «.lim» entrega o mappa
an medico o ao fidalgo do logar, que sSo o «Dr. Livesey» e o conde «Tre-
Ia wney». Estes compram um navio chamado «Hespanhola» para ir
procurar o thesouro. Partem todos, mas os piratas conseguiram intro-
duzir-se no navio, como marinheiros e. apenas chegam à ilha, revoltam-
se. O capitão da «Hespanhola» o conde e o iDr. I.ivessey», reeolliem-so
com .Jim» o ires criados, cm um velho fortim que ha nessa ilha deserta
«ahi defcndem-sc rfosesperadamente dos ataques dos pi falas. Após um
terrível combate, «-Jim» foge do forle o vae levianamente ao navio quo
íicou em poder dos piratas. «Jim» conseguo chegfr] ao navio num bole,
alta noile, e espiar para dentro delle. Q .cm conla a historia é o pro-
Jirio «Jim».

CAPITULO XXV
ABATO A BANDF.tRA NF.GRA

Ilands via-me fazer tudo aquillo, altentamenlc, com o
queixo apoiado ás mãos.

— Capilão IJuivkins, — disse elle,— supponho que é
seu intento voltar á terra...nào é verdade? Pois,meu caro,
conversemos um pouco.

Ilands refleetiu por momentosjdepois começouassim:
—Nós éramos dous abordo,mas tivemosuma questão,

brigámos, c aquelle marinheiro que alli está morto já de
nada pôde servir. E' pena 1 Nós queríamos entrar de novo
no ancoradouro, mas tendo elle morrido, não vejo quem
possa dirigir a Hespanhola. Eu estou inutilisado, ferido

¦si <ÇJ7Í ^
E, com appclite, comecei a comer.

d'esta maneira, que nem posso mo sustentar nas pernas.
Tu,/ítn, és uma criança,nada poderás fazer sem o meu au-
Xiiio...Pois bem; ciso que le proponho: tu me darás de
beber e do comer ; com um lenço e medicamentos quo pu-
deres achar, tralarás do minhas feridas, emquanto eu,
como prova de reconhecimento, te indicarei a manobra.
Acceitas a proposta 1

Certamente. Mas, devo dizer-te : não quero voltar
ao ancoradouro primitivo; é meu desejo penetrar na
pequena enseada do norte, onde o schooner...

Sim, lens razão,—interrompeu Ilands. E' uma bóa
idéa. Ora, adeus ! Eu não sou tão máo quanto suppões,..
Sei que fui vencido, curvo-me à vontade dos vencedores.
Peneiraremos na enseada do norte. Farei, em summa,
Jim, o que me ordenares.

Três minutos após, conforme as indicações de Israel,
eu orientava o navio, e,tranquillamente, vogávamos com
vento em popa.

Parecia-me ainda possível atlingir a ponla septentri-
onal da ilha,ao meio dia ; o descendo ao nível da enseada
antes da maré alta, poderíamos encalhar a embarcação
numa praia arenosa, onde esperaríamos que a maré
Vasanto nos permittissò desembarcar cm terra ürme.

Depois do dispor o leme convenientemente, amarrei-o
com uma sólida corda c desci ao meu quarto atim de pro-
curar o quepudesseser útil aosferimentos de Israel Ilands.

Prestei-lhe os soecorros necessários e dei-lhe nova
dose dc álcool.

A brisa nos favorecia agora. O schooner desusava, e
eu,a quem o marinheiro dava,respeitoso, o nome de capi-
tão, senlia-mc vaidosamente satisfeito.

Minha consciência, que duramente mo havia censu-
rado a deserção, acalmava-se agora, após a maravilhosa
conquista que resultará do minha audaciosa tentativa.

Minha felicidade seria completa, si eu não lesse cia-
ramente nos olhos dc Ilands unia ironia mal disfarçada.
Elle sorria... Seria por fraqueza, por soffrimento ? Israel.
tinha aquelle sorriso constante. Talvez, mas havia,
também nelle muita perfídia.

E eu o observava incessantemente, emquanto Ilands
snppunha que o meu espirito se achava absorvido pelti
responsabilidade que eu tomara, mettendo-me a dirigir o
navio.

CAPITULO XXVI
ISRAEL IIANDS

A brisa, cada vez mais favorável, impelliu o navio na
direcçáo desejada. Ao chegarmos, porém, á enseada sep-
tcntrional, vimo-nos na impossibilidade dc ancorar, por-
quanto não tínhamos ancora ; e como a maré não nos
permittissò naquelie momento encalhar, tivemos de espe-
rar algum tempo.

Resolvemos almoçar.
Capitão, disse-me Ilands, — não acha conveniente

lançarmos ao mar o meu velho camarada O' Brien ?
Declarei que me parecia preferível dcixal-ono tomba-

dilho; causava-me horror a idéa dc pegar um homem
morto !

Este schooner é maldito,— replicou Israel,— quan"
tos tôm morrido depois dc nosso embarque em Bristol!

Mas logo, mudando do tom, accrcscentou :
Jim, queres ser amável"? Desce ao salão o traze-mo

uma garrafa de vinho. Esta aguardente é muito forte
para mim...

Ilands formulou esse pedido dc tal maneira, que não
me pareceu sincero. Na verdade, era inverosimil que o
marinheiro preferisse o vinho á aguardente.

Não desejaria el'c auzentar-me, com algum intuito
malévolo ? Qual

 ---?.¦. "r:-__r"-•;-.-;-•--:.;¦ _____ seria o seu objc-
ctivo ?

Observei quo
Israel evitava o
meu olhar,sempro
a sorrir.

Quer vinho
branco ou tinto ?
indaguei.

Qualqucr,mci_
bom Jim.

Vou procurar
uma garrafa dc
Porto, tir.Iiands...

E desci as esca-
das, ruidosamen-
te, mas, logo que
cheguei á câmara,
descalcei-me, cor-
ri ítté a escotilha
da proa, e espiei.

Ilands não po-
dia. imaginar quo
eu o estivesse cs-
preitandp d'alli.
Em pouco vi quo
os minhas sus-
peitas eram justi-
ticadas.

E mpregando^
enérgicos esfor-'
ços, abafando o*
gemidos,Ilands ..o• Ilands» experimentou a faca na ponta do

um dedo.

O Este romance começou a ser publicado no n. 53
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arrastava até os emborriaes de bombordo, onde, no meia
de um rolo de cordas, apanhou uma longa faca, ensan-
guentada.

Examinou-a cuidadosamente, experimentou a ponta
rTum dedo,depois,occultando a arma sob a jaqueta, voltou
ao logar cm que eu o deixara.

Fiquei gelado. Ilancls podia mover-se, estava-me en-
ganando...tinha uma arma...Aquella faca era para me
matar. Entretanto, comprehendi quo a minha vida estava
garantida emquanto o navio não chegasse a logar seguro,
porque nté lá elle precisava do meu auxilio.

Reflectindo sobre a questão, voltei mansamente a,
sala, onde apanhei uma garrafa. Subi ao tombadilho. _

Bands eslava novamente deitado no mesmo logar,im-
movei,com os olhos fechados,para fingir que estava muito
fraco.

Bebeu um pouco, depois, disse-me:
— Corta um pedaço do fumo para mim, meu caro

Jim... Eu não tenho aqui faca, nem canivete... Demais,
sinto-me tão fraco...

Alguns.minutos após, durante os quaes uma só pala-
vra não fora articulada, Israel observou-me que a maré
subia.

(Continua).

O DESENHO DO SR. RAPHAEL

m . ¦¦¦-¦ ?. 
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Que linda borboleta, não é vcrdvde ? E' o retrato de
tuna que apanhei na Tijuca.

L- 
***sl^' f'i.'; •' . /l Swlwi*sM>'l •"•''¦

— I'(iis está muito enganado. Ê' o retrato de meu
gato «Carocho»,

BORO-BORACrCA —cura o ozagro.

Recebemos on. 2 da "Borboleta»,interessante revista
cm manuscripto.de caricatura,quo se publicanesta Capital,
sob a haml direcç&ò do intelligente menino José Malafaia
Junior, um dos nossos mais assíduos leitores c collabo-
radores. Prosperldades o os nossos agradecimentos.

OS NOSSOS CONCURSOS
RESULTADO DO CONCURSO N. 148

SOLUÇÃO EXACTA :

Fácil como era, este encontrou,entre os nossos valen-
tes leitoresiniios, um grande numero do decifradores
exaclos, sendo limitadíssimo o dos que o não conseguiram
fazer, conforme so deprehende da relação de nomes quedamos mais abaixo. No sorteio.que foi,como sempre,con-
corridissimo, a roda da fortuna pronunciou-se favorável
aos dois seguintes concurrentes, a quem,assim,fez entre-
ga dos prêmios:

1. prêmio — 20$ :
CYNIRA DE MOURA MAGALHÃES

de 12 annos, moradora á rua Archias Cordeiro n. 3 En-
genho de Dentro.

2- prêmio— 20g:

EMILE TOURNILLON
de 10 annos, residente no largo da Paciência, Rio Verme-
Iho, Bahia, os quaes podem vir ao nosso escriptorio <-c-
ceber os referidos prêmios.

ENVIARAM-NOS SOLUÇÕES CERTAS:
Joaquim Pinto de Azevedo, Margarida Castro, Lulu-

sita de Sá, Carlindo Procòpio da Costa, Jorge Nunes do
Espirito Santo, Carmen Velacoracha, Maud 

* 
Fragoso Lo-

pes, Walkyria Fragoso Lopes, Nair Ruas, Onninda da
Silva Santos, Antônio Nicoláo Palio, Eulalia Alves da
Costa e Silva, Arthur Barreto Lins, Cláudio Carmo da
Silva, Oscar Pereira de Ruth, Leogina de Lourdes Maga-
lhães, Elvira de Almeida. Zelia de Castro, Jovita, Beatriz,
da Eira, Alfredo Lopes Filho, Scraphina Corrêa Lopes,
Maria da Eira, Theophilo Farah, Adelia Paula, Edith da
Fonseca., Adherbal Lyrio dos Santos, Dalva de Abreu
Nunes, Lucas Bisso, Mario Pereira, Annaído de Oliveira,
Edith de Castro Lima, Barbosa de Moraes, Heloiza Gar-
ção, Dora Ewcrton Martins, Rubem da Costa Lima, Bra-
zilina Ungaretti, Raul de Azevedo, Cezario Silva, Salustia-
no Queigos, Adelmaro Felicio dos Santos, Paulita de Ou-
ro Prelo, Antinarbi Padllha, João Matta de Câmara, Tas-
soTinoco, Oswaldo Pinheiro, Octaviano du Pin Galvào,
Durval Marcondes, Nair Henrique Camarinha, Elvira
Beis Dinamarco, Ernesto Lobo, Maria Antonietta, Maria
Mercedes Garcia da Silva, Marietta Soares, Jorge Bena-
to Coimbra de Gouvêa, João Barreto, Gildadina de Alfcx-u
Pires, Ary Monteiro, Joaquim de Souza Amador, Hutli
de Barros Lima, Nogueira Alberto Fontes, Atala Costa,
Nestor de Castro, Zelia de Castro, Margarida Castro'
FalkSacavem de Brito, Francisco Sinke Ferreira,João V.
Sayào Cardoso, Maria Amélia de Castro Sena, Noemia
Valente, Raphael Montefusco, Jenny Stella de Queiro^a,
Maria Conceição de Paula Azevedo, Josephina Alvares
Nogueira, Chlares de Abreu Junqueira, Lourival Gomes
Cabral, Nereu Castello Branco, Alfredinho Silva, Maria

Resumindo em si as extraordinárias virtudes mediei-
naes do limão,o effcito excitante e apperitivo da pimenta, as
qualidades especiaes de outros excelle.ntos condimentos,
taes como a salsa, o tomate etc, torna-se necessário em to-
das as casas. O churrasco, as costelletas, a carne de porco

_, o de carneiro ficam excellentcs quando adubados com est»o rei dos temperos afamado molho. Vende-se: Teixeira Borges & C, Coelho,
Lcan & C,. Confeitaria Colombo, Monteiro junior<& C, Teixeira Bastos, Fonseca & C,Antunes & Irmão, AvenidaCentral

2jJ500.

MOLHO ELECTRICO
li' *JV *~*J -—..1KV) iflWHlHjllVf .Jlllll''i V»J *—•¦)

151 c 153 e em todas as casas, Preço : duziu 24g, vidro
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Antonietta Wanderley, Alberto Barbosa, René Sarmento,
Floriano Baptista Pereira, Esther Antunes Baptista, Odet-
te Regai, Heloiza Lentz, Raul José de Araújo Machado,
Josó 'forres de Siqueira, Amelita Pinto, Cacilda Fragoso
Ribeiro, Zuleica Villela, Alice Garcia, Nair Monte, Maria
Amalia do Vasconcellos, Idalia Queiroz Diniz, Laudelina
do Almeida Pinto, Haydée Lefévre, Antonita Franco, Ma-
rio Cardoso Durão, Nàir Junqueira, Alcina A. Silveira,
L-fis Silva, Lúcia Ramos da Silva, Jerson Caldas de Mou-
ra, Marcilio Alves da Silva, Galba Paiva, Dedio Luiz
Lourenço,Dulce Fernandes Duarte,Aracy do Oliveira Pe-
reira, Carlos da Costa Guimarães, Antônio da Costa Gui-
marães, Thcodomiro Vaz, Nair Montez, Carmen Anloni-
cita do Azevedo, Jucá Magno de Barros, Ary Costa Lobo,
Irene P. Macedo Costa, Estella Ayres da Rocha, Bamilio
Duarte de Arruda, Affonso da Silveira Brito, Carolina H.
de Souza, Maria José Sayão Lobato, Elisinha de Mello,
Luzia do Souza Dias, Accacio Corrêa, Edgard Costa, Luiz
Paranhos de Macedo, Aracemira Ferreira Ramos, Licio
Martins de Souza, João de Deus Candiota, Benedicto Vali-
do, Maria Thereza Dias da Silva, Luiz Dias da Silva Nair
Maria Alves, Blandina DennesEgas Moniz, Guiomar de
Barros Vasconcellos, Josó Agostinho de Andrade, Raul
dos Santos, Alfredo Lopes Teixeira, Antônio Penteado de
Barres, Augusto ZcrbandBalba,Aurora L. M, Flavio Fro-
tu, Laura de A. Pinto, Bianca Pinheiro Branco, Esther
do Barros Assis, Bcrnardino de Souza e Silva, Elza Ceri-
no, Salvador de Mello, Octavio de Pinho Pedreiro, Gastão
do Pinho Pedreira, Helena de Oliveira Adams, Plinio de
Oliveira Adams, José Freire, Alberto Ewald, Jenny de
Carvalho, Celsa Alves Duarte, Palmyra Leony, Ernani
Ávila, Nicandro Dias Coelho, Orfilia Giannette, Edmé
Villa Verde, Raymundo Nonato de Alcântara, Burú Tra-
vnssos. GilbertoKleors Wernech, Alayde da Silva Cano-
do, Leonidia Moita, Juvina C. Fleming", Engracia da Silva
Vellozo, Djalma Ferreira, Juslino Luiz Monteiro, Ary
Corroa de Sá, Amaro Paes Barreto, Álvaro Rodrigues
Martins, Guiomar Gloria de Barros, Oswaldo Valente"Pe-
dro Accioly Lins, Hildegardo Silva, Bitinha Ribeiro Ro-
cha, Eugenia Cerqucira Lima, Mercedes Navarro, Maria
I. de A. e Souza, Nair da Rocha Azevedo, José Machado
Ribeiro, Adresso Franklin de Gusmão Neves, Moacyr
Rocha, Ary Motta, Zé Ceroulinhas, Aristóteles de Lima
Câmara, Octacilio Dias Gomes, Odette D. Gomes, Achilles
do Paula o Silva, Anizio de Paula o Silva, Maria de Lour-
des Pinto de Azevedo, Mario Piquei, João Antunes, Jua-
quim José de Araújo Machado, Engracia Azeredo, Ruth deOliveira, Cordeha Del Porto, Cecília Lopes, Roberto Prcs-ser, Mario Favoret, Zeléa Lopes Rodrigues, Olinda daGloria Castrioto, Dartagnan Pie, Antonietta Moreira, Ni-colson da Silva Nazareth, Anna Freitas, Alzir Cardoso,Mana Stuart, Cynira de Moura Magalhães, Sylvio dobouza, Noemia Ribeiro, Alcina de Sá, Sylvio Martins,L,liza Sondas, Dagmar de Moraes, Gonaro Gomes Leal1'ilho, Cândida Moreira, Antenor Nunes da Silva, AliceLustosa, Vitàhna de Souza, Edgard Speers, Maria Luizado Oliveira, Emile Tournillon, Nair Carvalhal, AméliaAccioly Cosia, Therenáo Ferreira dos Santos, AttilioOgmberre, Azael Lobo, Alcidico Ferreira, Annibal deLima Couto, Elvira de Almeida, Edith da Gama PinheiroJorge Felsy, Aracy Fróes, Jurandyr Paes Leme, Paulode Almeida e Silva, Turibio Alvares de Vasconcellos,Edgard Cunha de Vasconcellos Haydée Lopes, AntônioArtigiani, Carlos Rodrigues de Lima, Lia A. Baslian,Eduardo Lahorgue, Eg-lantine Pereira do Mello, Henri-"iie Carlos Loverseola, José Henriques do Couto, Zelia deígueiredo, Eurico Abreu Sodré, Zezina Magalhães, An-tomo Gouveia, Bernardo de Almeida Amazonas, AbelardoNetto de Moraes, Allina Mourão do Valle, José da Silveira,Adafgiza de Faria, Cleto Campello Filho, Edgard Stal-tone, Aristóteles Góes, Álvaro Guimarães Santos, ManoelPolycarpo da Cunha, José Paulino do Nascimento MariaRosa Miranda, Noemia Accacia Bittencourt, Plinto Pinto,Waldemar Pinto Gonzaga, Emée Cordilha, Eduardo Lou-zada, Sylvia Figueredo Pimentel, Nemesia Bouças daCosta, Altamira do Araújo Cintra, Pedro de Oliveira,Nestor Ribeiro Meira, Evangelino Soares, Augusto doCarmo, Marietta de Araújo Jorge, Maria Mclania de Ara-ujo Argêo Coelho dos Santos, Accacio Monteiro de Car-valho, Josó Pedro dos Santos, Cezar Rodrigues da Silva,

F

Álvaro dos Santos Cardoso, Djanira da Costa o Silva,
João Nunes Pita, Nelson Chagas, Guiomar S. Scluvindt,
Hildebrando Machado Plaisant, José Maurício, Julieta
Massiére, Catulino Alves Baptista, Camillo Maranhão,
Sara Montand, Miguel Carnicelli, Belmida Faro, Flor-
zina Faro, Abigail Horta, Atthur Guglielnio, Noemi Fa-
roço, Angela de Souza Teixeira, Regina Lavoura. Felippa
Viviani, Nize Baptista, Augusto de Azeredo Coutinho.
Joaquim de Araújo, Carlos Xavier de Azeredo, José Ra-
bello Vallim, Lino Lisboa de Almeida, Joaquim Monteiro
de Barros, Francisco de Paula, Álvaro Corrêa, Altino
Quintella, Nicomedes Martins dos Santos, Angelina cio
Azevedo, Oswaldo Rodrigues das Neves, José Savarczze,
Telia Sócrates, Ruth Perdigão, Abcilar do Oliveira Trin-
dade, Augusto Pereira da Silva, Viuva, Clara Costa, Li-
sette Campos, Detinha, Renato dos Reis Paes Leme, Sc-
miramis Borsoi, Olympia Campos, Amalia d'Ascenção,
Oswaldo Przewdowski, Antonietta do Lima Câmara, Ar-
chimedes Lima Câmara, Rubens do Rego Barros, Arthur-
zinho de Sá Carvalho, Álvaro Villa Nova, Aracy Alves da
Luz, Honorina Lobo, Graziella Carvalho, Eugenia de Frei-
tas Guimarães, Estella Garcia da Silva, Alberto Avelino,
Maria G. de Araújo Jorge, Camillo Augusto Garcia da
Silva, Octavinho Lima, Floriano Monteiro Chaves, Alho-
rico Couto, Mercedes de Carvalho, Anolrelino Cunha,
João Corrêa de Oliveira, Nicomedes Teixeira Gomes, Odila
Aguiar Maya, Nathercia Bacellar, Josephina Hallier, Zi-
nandali Ortiz de Andrade, Maria Acyr Vieira do Souza
Santos, Henrique Alberto Júnior, Maria Fernandes For-
reira, Orlando da Silveira, Francisco Silveira Leal Júnior,
João Pereira Martins Júnior, Eliza do Amaral e Silva,
Edith Agra Guimarães, Andemaro da Silva Nazareth,
Helena G. Peixoto, Augusto Gonçalves do Oliveira. Pli-
nio Carlos Alvares da Costa, Waldemar Oliveira Guir&a-
rães, Marina R. Lemos, Achilles Ribeiro, Flavio de Faro,
Anastácio Queigos, Sylvio Lopes de Couto, Arlindo Cor-
valt, Ary L. Monteiro da Silveira, Nestor de Assis Ribeiro,
Albertina May Simonsen Santos, Amilcar Sandri, Edgard
de Paula Ney, Aristides Augusto Raposo, Scraphim Cor-
rêa, Arlindo dos Santos Sarahyba, Euclydes Moreira da
Silva, Lydia Augusta de Araújo Jorge," Raul Marques.
Antônio Martins de Araújo. Altino de Moraes. Adherbijt
Dias da Costa, Delfina Pereira Duarte, Maria de Lourdes
Oliveira.Joel do Nascimento,Eunico Amaral o Paulo do C,.

ENVIARAM-NOS SOLUÇÕES QUASI CERTAS I

Ercilia Martha de Carvalho, Carmen Lorena Boisson,
Donzinha Cavalcanti, Álvaro Ribeiro dos Santos, Cezar
Picante,Américo da Silva Santos e O.:tavio Hamilton Paes
Barreto.

N. B.— Ainda ha nomes a publicar.
RESULTADO DO CONCURSO N. 154

RESPOSTAS CERTAS
Praças.
Inhaúm
Lua.
Tornozelo.
Vento, Venta.
Pincel.

Com este teria suecedido o mesmo que com oaiilecc»
dente, si não fora quasi toda a menina d.i deeifr.tdoi-a,
er tido duvidas em encontrar a yardadmra s.riuçi i pura
a 3-e 6-perguntas que o constituíam, o que não veiu,
nó emtanto, impedir que a mór parle d"ella nos enviasse
respostas que muito se approxiinavam das exaclas.Atten-
dendo a essa circuinstancia, o sorteio fui feito não só entre
os poucos que conseguiram resolver exactamente as seis
perguntas, assim como entre os que mais se approxima-
ram desses, tendo nelle cabido as palmas da victoria aos
três seguintes leitoresinhos que assim obtiveram os
prêmios ^ _>--

1- premio—15$:
AGENOR PINTO DE SOUZA

de 12 annos, morador á rua Santos Lima n. 2,S. Chrislo-
vão.

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

adoptada no Exircito Nacional. Pomada milagrosa para
acura radical de empigens, sarna, eezemas, darthros,
assaduras nas crianças, ozagres, frieiras, hernes, escoria-
ções e todas as moléstias da pelle. As raehaduras do bica
do seio, que tanto atormentam as jovens mais, eurnm-s«
com esta santa pomada, que não suja a roupa. Deposita

Paulo, Baruel & C. Vende-se em todas as pharmacias do Brazil.
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2- premio—15$:
ADALIA LEITE JARDIM

de 10 annos, residente á rua Frei Caneca n. 133.
3- premio —Um brinquedo offerecido pela Maison

PiOse :
OLÜA V. COIMBRA

de 9 annos, moradora á rua Barão de Petropolis n. 26,
que podem vir busjal-os á nossa redacçao.

CONCURSO N. 133
O nosso leitorzinho Nelson Guimarães enviou-nos,

como solução para esse concurso,um artístico quadro,Ira-
balho que, por descuido, deixámos de incluir na relação
dns quo se tornaram dignos de menção especial,á que elle
aliás, tanto fazia jús. Felizmente, ainda é tempo e, por-
tanto, queira o inlclligentc menino acceitar os nossos ap-
plausos por essa merecida menção honrosa. .

CONCURSO N. 157

(para a rapaziada d'esta capitai, e dos estados)

Problema :

Tudo o quanto lia de mais fácil. Os meninos têm
que formar, com esses 49 palitos que ahi estão,
palavras que relembram uni dos factos mais celebres da
historia do mundo civilisado. Os ppemios reservados
para o sorteio são tres, sendo doisde 15$ cada um e um
do 10$. As soluções, com o vale, nos devem ser enviadas
até o dia 2í de Julho.

CONCURSO N. 158

(PA1IA OS LEITORESINHOS d'f.STA CAPITAL E DOS ESTADOS
próximos)

Pcrguntas:
Ia—Todas as damas me querem,

E me dão muito valor
Eu mordo, não tendo dentes,
Ferro sem ser ferrador.
Quem acaso não me encontra
E ao pé de si não me vê,
Caminha e vac me buscar
Em papel que nao se lè.

Que é? , _ .. .
(Enviada pelo menino Eduardo Pepila).

2»-Que é, que ó?-Ellc é protector c cila petrecho
militar. _, 

'.' 
, ,

(Enviada pela menina Guiomar Figueiredo).
3a—Meio anno estou com vida.

E sem ella outra metade.
E, comtudo, o anno inteiro
Estou sempre em actividade.

Que é?
(Enviada pelo menino Antônio Rabecca,.

4*—Que é, que é ?—Elle é volume c cila é uma ilha.
(Enviada pelo menino Antônio Collaço).

5a—Que é, que é t—Elle é lettreiro e ella se encontra
nalgumas casas. .•.'¦•'.

(Enviada pelo menino Tudo Gonçalves de Souza).
O ••-""'Que é, queé? Elle c cila são rectos e não são

largos.
(Enviada pelo menino Ebrantino Lessa).

Estas estão mesmo ao pintar; lél-as e dccifral-as será
de certo o máfs iustruclivo divertimento que os nossos
amiguinhos poderão encontrar para se distrahirem em

horas de recreio. Pois vamos a isso, quo não ha tempo a
perder ; ó preciso tocar para a ponta,afim de vocês pode-reni fazer jús aos Ires prêmios que estão reservados parao sorteio e que assim ficaram constituídos : um de 15$,
um de 10$ e um 3' offerecido pelos Srs. llenry Leonardos
& C\ proprietários da Maison Rose, e que consta de uni
interessante jogo moderno e cheio de surprezas, denomi-
nado — Uma corrida de automóvel.

Este brinquedo compõe-se de um grande taboleiro
dividido irregularmente em casas numeradas, onde so
acham desenhados accidentes, multas, penas o vanta-
gens, que encontrarão os automóveis concurrentes ao
premio final.

Conforme os números, indicados por dois dados, os
chauffeurs vão ganhando tudo o que lhes é necessário
para chegar sem impecilho ao numero cem; e assim vão
obtendo,aos poucos, lâmpadas, cometas de aviso, latas do
gazolina, bombas pnerimaticas, caixas com ferramenta,
lubriíicadorcs, phosphoros, água, azeite para as niachi-
nas, chaves de parafuso etc, eLc, objectos que acompa-
nham o jogo, assim, como pequeninos automóveis, quovêm na caixa quo 0 contém.

E a corrida vai proseguindo, aos poucos, diflicultada
pelos policiaes, que exigem certa velocidade máxima, o
que o automóvel traga tudo o que é necessário ao bom
desempenho da corrida ; outras vezes é o terreno podre-
goso e cheio de materiaes.o que se toma um obstáculo a
ser vencido. Além destas diffieuhhules, vêm os desar-
ranjos nos automóveis, havendo até explosões,que fazem
perder a partida.

li' este jogo uni divertimento alegre e cheio de pe-ripecias.
As soluções.com o vale,nos devem ser remellidas até

o dia 3 de Julho. . . ,

OS PRÊMIOS D'0 TICO-TICO>
O Tico-Tico pagou durante a ultima semana os se-

guintes prêmios: ; ¦
A' Maria Luiza do Oliveira, residente a rua D. Caro-

lina n. 18, concurso n. 133, 20$; á Gilberto Klóers Wer-
neck,morndorárua Visconde de llabnraliv Oi, Nicllirrov,
concurso n. 152,15$; á Plinio Pinto, residente á rua:ii>
Relação B 1, concurso n. 152, um brinquedo offerecido,
pela Maison Jlose; c á Exma.Sra. D. Alzira Fróes da Cruz,
thesourcira do Asglo de Santa Leopoldina, de Niclheroy,
premio obtido no concurso 117, pela menina Henriqneta
de Oliveira c cedido pela mesma em favor dessa institui-
çáo, ÍOSIOÜ.

QUE CRIANÇAS!...

— Priminha, quando papai consentir cm nosso casa"
monto, eu comprarei toda a roupa branca, de cama, mesa
e de uso,' na casa... na casa...

0'ma'no Juca. (em alias vozes) — O' arara !...
E' na casa A Industria Nacional, Carioca 46, quo

deveras comprar tudo isso ; bem como objectos para
uso doméstico, quando fores gente. Por cniquanto, vai
lá comprar um brinquedo, criança...

PAI, MAI, FILHOS, TODA A FAMÍLIA <-0 abaixo firmado attesta ter usado.já para si mesmo,
já para possòas do sua família, o xarope peitoral de
angico peloteimse, preparado pelo pharmaceulicousai o famoso peitoral Eduardo C.Scqueira. Semproque tom lançadomao d'cssa

bom remédio tem tido oplimos resultados nas tosses, bronchites c resfriados. E,por ser essa a verdade, firma a presente
de seu próprio puniu.. i'elolas,9 de Outubro de 1900—Jonh Edward Laes». Cuidado com assulistituições.pois o verdadeiro
PEITORAL DE angico pelotfnse é o remédio por excellencia das tosses, rouquidões, bronchites, influenzo, coque*
Inche, etc. Acha-se á venda em todas as pharmacias o drogarias. Deposito geral, drogaria e pharmacia de Eduardo C.
Sequeira, Pelotas; Rio, J. M. Pacheco &C; S. Paulo, Baruel & C, e Santos, Drogaria Colombo.



08 SONHOS DE LILI

I Lili era uma menina que tinha muito mito gênio. Não queria estudar, mostrava-se malcriada com as professoras e maltratava o seu
gatinho preto, e quasi todos os dias ficava de castigo, com orelhas de burro. Por tudo isso, Lili, à noite, Unha pesadellos horríveis.

a Uma noite, sonhou que tinha sido accordada por um anão 3 E logo o anão atrellou o burrinho A cama, na qual poz quatro
muito feio, mas muito amável, que lhe trazia um burrinho muito roda.. Lili segurou nas rédeas...
bonito.

_ E a cama. transformando-se subitamente em lindo carro, que 5 Mas, de repente, o burrinho tropeçou, desappareceu nos ares,4 _. a .-iu-, u«uai_»_.«-_ .... „ . raj, ao -hão e.sem saber como...sahiu a correr Lili foi atirada ao chão e, sem saber como...

6 viu-se em logar do burro. O gato ia muito bem repimpado 7 Felizmente, Lili, accordou. Era tudo um sonho. Porém, ella,
no carro e o anão fazendo de cocheiro, batia-lhe sem dó nem assustada, nunca mais maltratou, nem o gatinho preto, nem as
piedade.'.. professoras.
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AS AVENTURAS DO CHIQUINHO
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nos. O inglez estava preparando tudo em baixo de uma \
arvore

—i -J
3 Mas o inglez era muito malcriado e, sem dar attençao ao nosso heróe, 4 O inglez tinha deixado todos os embrulhos ao pé da 4

levou os seus aluninos para brincarem mais adeante. Chiquinho ficou indignado vore. Chiquinho, mais que depressa fez Jagunço subir para '
e disse assim aivore, Depois... depois o resto vocês hao de vêr uo proxii"0-Deixa estar numero. .. . ,(Continua)


