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BLC)CO DOS NAUTICOS 

A , comlssAo o.rganizadora do 
Cioeaflle de domingo próxtmo avi-
aa; li'<J410 /1- l.. -"f ';)_/ 

1) que está aberta a ir.scricáo 
~ra <W que querem !otar .!) car-
o alegórico lntltulado: "Búte<:o 

do Geronclo", devendo o.s lnte· 
reslad.OIS se enterlder com o 
"maioral" Orslno, no celebérrimo 
'butéco" da rua de Braganca: 

2) que dado o laudo favoravel 
a.presentado pelo veterinario Pl
mentel fol aceito a titúlo preca

to como membrn. dos Náuticos o 
ºSaúva"¡ 

3) pbr de quar84'ltena a pro· 
posta para o me6mo ftm a&Slna· 
da pelo "Bem-te-vl" por aaver 
urna denuncia que o mesmo está 
atacado de "attooa"; 

4) suspender o "Mocotó" em 
vista de telma rem Sp a.presentar 
coro urna toalha ao redor de seu 
mlnguado "quen~"; 

5) de.signar o "Tico-'I'ico" pa- 1 
ra che!e da turma. aJ.ada dos 
NAuticos; 

6) sUISpender o Napol!nl Van
zelotl do cugo de portelro ofi
cial .,.m vt.ta dé ter, no :final 
11., memoravel conclave de on
tEUn, pennltido a entrada no re
clli.to dos perlgosos elementos 
Ar1n1sinho Schiehl e Armando 
FW;quini. 

Por sua vez a comissao de 
festas e banquete.s, constituida 
do Léo Campos, Baier e Sperb 
resolveu: 

1) aceitar a galinhada ofere
cida pe~o Schiehl, que será ser
vida no ano de 19~. ou eieja no 
clncoentenarlo de sua brilhante 
vitoria na. prova de "velhos", 
coniseguida no dia 6 de maio de 
1938; 
'2) aceitar para a mesma data 

a entrega, eo Or•lni, da medalha 
de .s.alva.mento atualrnente em 
confec~lio -sob as ordens do ca
pitáo Zeno. 

A comlssllo dEl: guerra e revo
lu~Oe<S conotituida. pelos •aquáti-

1 

COs capitáo d,. mair, terra e ar 
Darcl Vlgnoli, defensor perpetuo 
dos Náutlcos, En~ole Vldr0 e Bi
bl Druegg, reunida com urgen
cia em vista do ~ra.ve momento 

~ ::t!v~o:,<>b~~~ ~~a~~· 
Pelo Cunha ,.. que visa destronar 
a excelsa, meiga, gentil e for
m068 rainha Buchmann § Uni
CO, afim de efeticar neS!'e cargo 
o Ca.pell, :ficando determinada as 
seguint&s recomendac;6e6 d,. ur- 1 
Qncia: . 1 

1) declarar zona de guerra a 
raía. dOIS Na.vegan,es; 

2) interditar a parte terrea do 
Palacio do Comercio, disper~an
do os honrad05 cidaclll<>s que ali 
fo! o fóco da coni>.pirac;ao; 1 

3) requis}tar os ilustres hó.s
pedes dos eGtUdes do Schiehl, 
Guth-ell e Fett para formar a 
ca.vala:rla aquátlca que sob as 
ordens do capltáo de tiro erra
do M'azeron deve tomar po•icllo 
e&trllltégica na ilha do Chico In-
glés; , 

4) nomear o balan,.. Amilcar 
de Carvalho comandante da flo
tllha de submarinos; 

5) sindicar os motivos porque 
o Miguel Genta • o barbeiro Po
llca.rpo andam os~nsivamente 
com g.ravata.s vermelhas, pois 
que amboa foram aempre adeptos 
d"6 cores a.zu-es. O prrmelro sem
pre toroeu para ea cores azu~ 
e branca &m listas vertlcais ou 
zebra.das e o segundo nos tem
pos de sanidade mental usou 
!!empre as dasbotadas camisetas 
da Un!áo· 

8) proiblr 0 Malaqulas Ana· 
niu ~ :fl.Rldar mala clubes an
tilUos; 

7) destacar o memno Zacarlas 
Azevedo como chefe das turmas 

ª\1!'-~t.:.i. 1>!1'ª~~i!sarre· 
tlo di.efe da turma do Saco do 
~nlo coa:fundir com o 
~,!rd~~ep:~~do 
~da. a.rema de grava
ta de cores ber<rantes que estf. 
infestand@ a cldide e .atregar 
l!Qe réu ao o Pimentel r-' tl*cóplca 

BLOCO DOS ?i'A'~TICOS 

O "Grande CC'ns(lhe." d0 Bloca 
dos Náuticos , ou s~~·a da _Federa
c;áo dos Carnavalescos AquáticoR, 
presidido pelo sabio Ah! Ah! Eli, 
secretariad0 pelo "maioral" Orsl
ni e assiStldo pelo procer BO'de, 
o fogueteiro Capelli e o !lustre 
Hindú expede as seguintes or
dena constantes do decreto-.lei 00 
(náo confundir com o celebre 
atleta) : . ¡ 

1) Flca nomeado o cap1t1io Ju
lios das Favas contadas coman
dante da cavalaria alada, 9even- ¡ 
do aproveitar os garanhoes do¡ 

. Gutheil; 
2) Obrigar o Cunha a decorar 

as teorla9 certaS'l'Ciiffil os tiros 
do capitáo Mazeran) d 0 presi
dente Elf; 

3) Contratar o Bisnaga para 
encarnar 0 Magneto, ou seja o 
condutor da fauna Saadiana ; 

4) Aceitar qU.: o Eva seja • 
Balblna (a heroma dº carro ale

- g6ric0 intitulado "Buteco do Ge
roncio") ; 

\ 5) Designar que o Wuerdig 
1 (Mulato Velho) seja o orador na 
il'ecec;ao oficial ao Momo Goza
do I; 

, 6) Desmentir que o sonho dou
rad0 do Orslni seja o de substi
~uir a rainha meig~ __ pura e for
mosa Buchmann § vnico ; 

1 7) Proibir que nos trés dias de 
carnaval haja reunióes dos ho-

1 

nestos comerciantes ao redor do 
busto de Mauá ; 

8) Declarar que o "buteco" do 
urbano e venturoso Antonio Ta
bajara é 0 mals seguro !l'brigo 

1 anti-aereo da cidade ; . . 
9) Proibir que o Edgarzmho fil• 

1 

me, em cores o corso de domtngo 
proxrmo: ¡ 10) Reafirmar as resoluc;oes ha· 

1 
vidas na reuniáo efetuada ao lado 
do "buteco'' do Arlindl> Careca; 

1 11) Instituir urna elerc;áo lJara 
· se saber a quem cabe o título de 
Quaresma, devendo considerar 
candidatos o Kappel, o Alves 
:F"erreira (Generoso" e o Ataide 
Alves (Benjamin) : 

12) Aceitar a sol!dariedade in
tegral da turma do Meninha Bar· 
retáo mas fazer ciente que o 1 

1

- presidente Eli, o da teoria , náo 
permite que venham fantasrados 
de "mula vestida" ; 

13) Proibir 0 "Cavanhaque" de 
imitar o Bode ; . 

\ 14) Sindicar quais sáo as atlv1• 
1 dades atuais do Praca Velha, Pa
i welski (o "vermelho" e do Ja· 

cobs (Boca de Bagre) : 
1 15) Designar o Van Seca chefe 

da turma do GazOmetro ; 
, 16) Proibir o Cachimbeiro de 
ir a tomada de "Pinga Pura" ; 

¡ 17) Desligar o Manganelll da 
"Casa Canina", por ter este 
"chateado" os no,ssos colegas da 

1 "Folha" para ser publicada a sua 

¡ "careta''. 
Por sua vez, a comissáo de fl• 

l nanc;as declara : 
- que 0 Newton Café Nacional 

Neto tem 0 prazo até hoje A O 
1 hora para entrar com a impar
' tancia usual, sob pena de inter• 

1 
namento; 

- que aceitam a "lambugem" 
que 0 capit¡¡o dit _mar terra e 
Hha.s Vignoli e o EdgarzÍnho tlve
ram a fineza de 0 ferecer expon· 
taneamente ao bloca ; 

- declarar 0 Andrézinha da 
Serra sapateiro oficial de S. M. 
a rainha meiga, bondosa e for· 
mosa Buchmann § 'Cnico ; 

- dar o prazo de 24 horas para 
o Moschettl entregar as gloriosas 
fantasías de nadadoras aa "alta 
comando": 

¡ - internar no castelo de Be
lém o professor Hindú ; 

- 1TOmear o veterinario Piinen. 
te! para examinar o "FerPo Ve

¡ lho", pois ClUe há lndieios de que 
' o mesmo sofre das faculdades 

mentais. 
, A comissáo encarregada do 
préstitoL ~natitu14a. · pelos ars. 
Felicio ~sek, Walter Siquelra1 
l!l'hgole-Vtdro • ~UI deSde ja 
sollcltam carlnllóllamenie que to• 
dos eSteJtll,m no "olutlezinhct' ', do
mingo, As 14 horas, devendo 01 
intereSsados se servlrem dos 
contortavels autOll <lo Sant!IQ. 
Schiehl, Noel, Ba.laq~::-~~ 
go) e dO camlnhlo d_o . ~Il.1l1 
Va&biel~ o "Pasi4Jelro",.... --,.,,.,,, 



t 

JQ.OCO DOS NAlJTJCOS , ' 
¡-:01.1'/i+ ílh!)~ 7J. .... v,., 

Depois de diversas reunioes, todaa 
bem movimentadas e após discussl5ee 

1 tremendas que fizéra eom que o Eliaa 
Cabeludo e o Andrésinho da Serra so• 
licitassem a interven!;lio amistoSa da 
policia para interditar o ~er.do 
Buteco Orsini ficcru, em. lin.has gel'ais, 
elaborado a organisai;áo da Bl6eo ,4111 
Nauticos, ~a recep!;lio ao Momo Geza• 
do lº, dependendo essa organisa!:llo da 
aprova!:áo do Siqueira, dire.tor geral da 
prestito, do presidente Eli e do maiaral 
Orsini, deste prmcipalmente dado w 
ele a "grana ... E' esta a orgam&aei<J: 
na fT~ep:renntand'! o Gordo e Ma-

gro, assim como o Alto e o Baixo vi
·rl'io de bra90 o Mosquito e o Conego 
Tanscheit, senda seguido lógo depois 
pelo auto do Santini que conduzirá os 
"bambas'' do Cordáo que sáo o capi
tao de mar e terra etc. Darcí Vignoli, 
o Zé da Costa, o Edgarsinho dos filmes 
em cores, o Papá Popoldo, o Mocotó e 
o Malinoski. o esquadrao alado virá de
pois, comandado pelo capitao Julinho 
das Favas Contadas, senda seguido pé
los corceis da Coudelaria "Benjamín 
Constant" dirigidos pelo Percio. No lu
xuoso carro do Napoliní Vanzeloti, di
rigido pelo Bisnaga Magneto virá esse 
conhecido "porteiro" fantasiado de 
"passageiro". O carro nº 13 será o do 
"entreneur" Artursínho Schiehl, trans
formado em galinheiro, onde se vem as 
famosas galinhas para a celeberrima 
galinhada. No auto do "Bode" ofere
cido com tanta "gentileza" virá a fa
milia da vitima, ou seja o homenagea
do: o Nilo (O Gozado Bigode), o Mil
ton Maluquinho, o Osear, imitando o 
Padre Eterno e o Arno de acendedor 
de pira. A baiana Orsini virá depois, 
escoltada pela cavalaria marítima co
mandada pelo capitao de tiro errado 
Mazeron e composta -de "Ouros'' mon
tados pelo De Camilis, Danilo Sao 
Bernardo, Chimango, Baixinho, Zé Mo
leque, Bibi Druegg, professor Huber 

¡ (este montando o celebre Baio), Ataide 
Alves (o Benjamín). Generoso Alves, 
Ferro Velho, Praca Velha, Cavanhaque 
e de cabo de esquadra o Amilcar Car
va·ho. A turma do Gazometro, com o 
Tasso fantasiado de "chJlilliné da fu
ligem" e o general Von Zeca, de avia
dor-motociclista virá em seguida. No 
auto do Moscheti virao ostentando fi
nas fantasías as nadadoras do Bloco, 
tendo no meio o celebre atléta Doble 
Zero. Dirigidos pelo "Tico Tico'' vi
riio depois os componentes da fauna ala
da ou ornitologica, composta do Gar
c;a. Bode, Carneir Passei, Sauva, Mos
quito, Bljanga Papagaio, etc., Ben te 
vi, etc. Dirigidos pelo policia secreta 
Menegheti virao os "defensores da or
dem'' Tio Pedro, Chicharrao Ferrarí 
Armandinho Corado dos Santos etc. O 
carpo de paraquedistas, dirigido pelo 
Sacadura do Vasco é composto do Gua
ranha, Arlindo Careca, Baixinho Hcl'er, 
agronomo Pimentel. Na "arvore simio·. 
logica" sob a imediata dire9ao do pre
sidente Eli virá o Cunha, Transimonte 1 
e os demais simios. Dirigidos pelo sim
patíco Meninha Barretao virao os "bam· 
bas" do Saco do Cabra! (o timoneiro 
do mesmo nome virá junto) e os do ... 
G. E. comandados pelo Malaquias Za
carias de Ananias Azevedo. No final, 
eom sua grande corte, batedoreS (de 
carteira) aias Capeli, Praca Velha, Eva, 
Balbina etc. virá a graciosa e meiga 
rainha Buchmann j Unico, tendo ao 
lado A Musa (se a policia der pecmis-
sáo). Contendo o povo, no final do pres-
tito virá a turma canina do Manganell 
e os demais elementos dn faunas ca
prina. zoologica, omitologica e etc. O 
"pires" estará ao cargo do llagico Hin-
dú. do honrado Polaco o Vermelho. do 
Ledermann e do Balaca. Nio figura 
na r~ acima o Cxalo. po¡s que 
ele :&a escoUúdo para introdutor diplo
matico de S. 11!. O MOftlP Gozado t•. 
assim como a comissáo de baile coas· 
ütuida pelo Baier, Danilo Altafini, Bo~ 
dlein e Léo Campos. pois que nesse dia 
bi. - -aM"e. baile ag V&llC8. 



Este é o notavel "BLOCO DOS NAUTICOS", o "maior 
"nauticos" váo constituir um dos pontos máximos do 
"incrivel" Ráo, váo esparramar alegria por toda a ci . . 

blQco do mundo". Este ano como anteriormente, os 
carnaval popular de Porto Alegre, que, ao lado do 

dade, durante a sua esperada passeata de amanha. 



,J,~~~~Jle;~~ ~~!U~~·~·~· 
ierna" dos Né.uticos, improvisada e .saibio presidente e.scolheu um 
na Garage Pelotas, os carros hu- S'l'UIPO de que já estáo em c01npleta 
morísticos do galíhardo cordáo que metamorfose simiológica, integrado 
\congrega os aquáticos da cidade. pelo Mar.iniheiro, OU!Ilha Coco Pela-
Ontem, jurutamente com di:tetores do, Bem-te-vi e Mosq<Uito. Outto 
do cordáo, o "defensor perpetuo" carro;- intitulado o requerimento de 
capitáo de terra, mar e ilhas Dar- wn vascaino, focalisará urna das 
ci Vignoli, visitoo o antro nautico melhores "bolas" da cidade. A "Ca-
tendo ficado muito bem impressio- • sa Clanina" do Manganeli deverá 
nado com o "trabalhin:ho" do oa- consegliir sanear a cidade da fau-
calo que mais urna vez demosntrou na incomoda da cachorrada, que 
seus profundos conftlecimentos ceno- seráo lagados por eximios peritos no 
gráficos. A comissáo do prestito, assunto. Encarregado de conseguir 
coro.posta de Siqueira, Cacalo, Ca- a adesáo de Léo Campos, do Ca-
cihimibeiro, Edgarsinho Eifler e Lan- chimbeiro, do Mocotó e outros, os 
geira Prag'a Velha resolveu convo- lagadores demonstraráo a pericia. 
car todas as faunas q1Ue unem os O Artur,sinho Schiehl, montando um 
náiuticos numa grande familia., ca- elegante zai:no desfilará ¡;:or todo o 
pitáes de mar, terra, ar, tiro a es- percurso da cidade, pulando os obs-
mo e todos os que tem cartelra.s tácllllos e prometendó' para próximo 

á.uticas e forem examinados pelo a oferta da g:alinhada prometida 
veterinario de fato Pimentel, para desde 6 de maio de 1938. 

1 !starem as 15 horas, amanhá, no 
"'clubesinho" afim de integrarem o 
maior corso deste e do outro 
mundo. 

O diretor geral do prestito, Valter 
Siquelra, solicita o acatamento de 
parte de todos, das diretirzes rece
bidas, afim de que os Náuticos pos
sam desfilar cm ordem e garbosa
mente. A diregáo social, constitui
da pelo Léo Campos, Osear Baier e 
Bochein resolveu conseguir a ade
sáo das disti1,tas damas da socie
dade aquática para formar os pa
res para o carro "Buteco do Ge
roncio" . Quanto a arvore simioló
gica ,sob a competente e direta di
regáo do sabio presidente Elí ser
virá para urna demonstra<;áo clara 
e insofismavel de que o presidente 
dos Náiuticos está com a razáo 
quando discorda do Danvín e quan
do afirma que sáo os ,simios que 
descendem dos homens e náo sáo 
os homens que tiveram por ante
passados os m¡¡.cacos. Par.a "matar 

O pro!essor Huber, montando wn 
baio alado correrá por todos os can
tos, cronometrando o telll[)O gasto 
para consumir urna bebida que por 
ordem dos encarregados de nacio
nalisa~o está sendo denominada 
cerveja em barril, páo líquido e ou
tros nGJmes bastante imp¡roprios. 
Ha.verá, durante o corso um gran
de concm·so para saber quem é o 
náutico de mais peso, tendo se ins
crito o Mosquito, o Eva, o Cunha -e 
o Tanscheit. 

G<>zado, o ex-Momo como sempre 
.estará firme, j'untametne com o 
Bode, profeS!lor Schultz, baiana Or
sini, baianinha do acarajé Amilcar, 
Ferro Velho, capéli e dos demais 
folióes. 

Mas a atra~áo sem pa:r, única e 
retumlbante será a apresentagáo 
real da excelsa, meiza e formosa 
Blllohman;:i ~ F t' ;"'l . .<;;endo que a 
sobera:·a · ' a ::!nha será 
o ma'.c !'L'.;,tJso tro-

no, obra prima do ~dermann. 
A parte policial estará Meta ao 

policía secreta amador Meneg.hetti 
auxiliado pelo Ferrari, Ohincharráo' 
tio Pedro e demais elementos d~ 
ordem lnterna. 

O trajeto será. o oficial e o tra 
dicional, está ditado pelos mai9ra 
da tUTma aquátlca. 



O DESFILE HUMORISTICO DO BlOCO DOS 
e'• ~P ~ • 'J l>a 'º~NAUTICOS 
1f/OJ.../ 1 C, '(~ 
O pcjrio alegrense que náo E os valorosos remadores que 

toi para. a praia. ou para a tantas glorias tem trazido para 
.erra, fuglndo assim "valorosa- o nosso E;stado e para o Brasil 
m.ente" do calor, deverá ser saberáo, com a "verve" que os 
brindado, hoje, com a passeata velhos lhe legaram, divertir os 
eat.onteante dos "catraieros" ¡ porto alegrenses, dando-lhes, as-. 
que, na sua homenagem ao Mo-, siro, um brinde pelos aplausos 
IDO do ano findo, pois que o com que sempre foram feste• 
deste é falsl.ficado, deveráo de-¡ jadas as vitorias. 
sopllar o figado dos que teráo Cacalo, o foliáo !ncorrigi
& suprema ventra. de apreciar ve!, Balaca, o "lbarrigudiD'ho" 
um oa ma1s impagaveis corsos faganhudo, Orsini a a graciosa 
.. deate e do outro mundo" <a ":-lana", Knapp, o "ferro ve
trase é do Cacalo) . lho", Buchmann, a loira e gra-

Os dedicados cenografos-hu- ciosa soberana, o presidente 
moriBt&e do Bloco dos Nauticosj Eli, foliáo os velhos tempos com 
utio "atucanados" e firmes de sua notavel arvore simiologica, 
martelo e pincé! na máo, pro- Capeli, o extraordinario fogue
tegidos pela réde de seguran- teiro, Manganeli, o homem que 
9& pública, que o policía secre- sopra admiravelemente, com 
t& amador Meneghetti houve sua fauna canina, o Bode que 
:Poli' bem organizar. já entusiasmou e fez rir r.:ieio 

A madeira e a. tinta, nas máos Brasil, o Engole Vidro, o ex
dc:ts h111be1s artistas, está. se traordinario, a familia do Momo 
transformando em edificac;oes Gozado, o verdadeiro re! da 
pitorescas que, levadas em ex- folia, Cunha, o "simio-gente" 
pos19f,o pelo trajeto oficial, de- La,rangeira, o Praga Velhea, 
verlo a.lcan<;ar um sucesso fó- Chicharráo, Ea.rata, Eva, a bai
ra do comum .,, larina Balbina, Jacobs, o "boca 

de bagre", De Camilis, o "pin. 
-----------~~-! guim", Mocotó, o parlapatáo", 

Mosquito, o "pequeno polegar" 
¡ Pelotense, o "havaiano perfel

to, Pito, o "Maria Lenk", Ata-
l mazoni, o "Falador", Mulato 

Velho, Papagaio e tantos fo
lioes autenticas asseguraráo a 
posse mais urna vez do títnlo 
de "rei do humorismo" para/' 
o galhardo cordáo. • 

Eli, o presidente sabi,o, com 
sua acertada teoria contraria a 
de Darwin, tendo a máo urna 
colegáo notavel de simios, fe.rá. 
mais urna demonstrac;áo de que 
o macaco descende do hornero 
e náo vice-versa como quer fa_ 
zer crer o tal srubio antigo, de
vendo servir para essa demons
tragáo o Cunha, Marinheiro, 
Bitteencourt, Mosquito, Con
ceic;áo e tantos outros. 

Os folioes aquatic0s dedicam 
seu corso ao ilustre prefeito 
municipal, ao dr. Plinio Brasil 
Milano, ao capitáo Darc! Vigno
li, assim como a todos os por
to alegrenses. 

E' esta a descri9áo do corso¡ 
dos gloriosos "catraieros": 

1) o único e verdadeiro Momo 
que a cidade sempre aplau-! 
de o Gazado, de "l~ador"; 1 

2) batedores de... car~!ras, 
l 

representados pelo Polaco, o 
"domesticado" Suissa, Ber• 
tevi, Osmar Barth e Newton¡ 
Piscina; 

3) o glorioso estandarte dos 
Nauticos desfilará condizido 
pelo "miss" Nautica, Val
demar Craneo Pelado Cunha 
seguido pela guarda de hon
ra de "draglles", constitui
da. do Mocotó, Prai;a Velha, 
Leo Campos, V&lter Siquei
ra e ;Bibi Drueg(; 

4) Gondola Real, dirigida pelo 
"gondoleiro" Balaca, "o tal" 
vendo-se ostentando um 
manto que serviu para a 
rainha Fuca 15°" . a melga, 
formosa e gentil rainha 
Boohmann. 1 Unico, ser
v!ndo d'h aia o Tico Tico, 
OaPeU, o "fogueteiro" e o 
C!hl.manf((). A acv~laria alada 
do,s. "OU " d pel 

~ 

l a) Senhores da Prefeitura pe
c;o licenc;a ... " uma grande 
concepc;áo artlstica cheia de 
"verve"; 
A cavalaria aqautica coman 
dada pelo "cavalo marinho" 
prestará guarda de honra ao 
carro de critica por exce
lencia; 

7) "Metendo Darwin num Chi· 
nelo" é a grande obra artis-

tica do presidente A! A! Eli 
com sua arvore simiologica. 
Uma guarda de honra, mon
tando "mulas vestidas", com
posta dos bambas do Saco 
do Cabra!, prestará guarda 

1 de honra ao "formidavel" 
carro dedicado ao "Correio ! do Povo"; 

8) "O Buteco do Geroncio", 
com todas as personagens 
Saadianas, numa represen
tac;áo autentica, com Ma¡ne 
to, Balbina, Fus!l!ca, Spa-
ghetti e os demais, com 

"dragas" e "dragóe.s". Esse 
carro é urna homenagem 
dos Nauticos l "Folha da 
Tarde". 

~ndO vlráo os de mal 
eleméntoa das faunas 1Jauticas 
OOlll o~ Da ~. . 

Em geral, dedicam os NautL 
cos ao povo porto alegrense a 
sua passeata, desejando mesmc 
que todos contribuam para qUE 
a missáo dos batedores. . . de 
carteira" seja coroada de com 
pleto e recheiado exito 

A dire<;áo artistica suprema 
foi entregue ao Jumbo, dos fi!ni 
sinhos em córes, auxiliado pelo 
pescador Pojo e o servit:o d 
irriga9io e que dará. agua a 
sequ!osos será dirigido pelo co-
nego Tanscheit. . 

Ao melhor "espec1men" cabe 
rá um flnQ par de se.patos, ofer 
ta da firma 'f_elasco e Serrano 



lbafou mais uma vez 
o Bloco dos Náuticos 
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A passea.ta humorística do "Bloco A "Arvore Simiológ:ica" foi ou-

do.s Nautioo:>" foi verdadeiramente tro grande suce3So. A "ma.cacada" 
"aibafa.nte." e.sita.va bem "piin.to.sa" e magistra.1-

A diregáo geral do "maior · bloc;o mente · imita.va os que Darwin diz 
do mimdo" deve estar satisfeita com que foram os nos.sos ancestrai.l. A 
os aplau50s que por todo o seu longo raiinha Buchman.n § Unico com sua 
perourso rt1ceberam e pelas lisongei- luzidia corte, tripulando um belis
ras palav:ras recebwa.. de parte dos sima gondola dirigida pelo Balaca 
"maiorais" do Car.naval porto al~- que de vez em q.ua.ndo entoava me
grense. Orga.nisado o corso pelo Ca- lodi.a.., venezianas, <naturalmente 
calo, que recebeu ordem e:xpre.ssa tr'aduzidas pela ce.nsura) collSl!g\liU 
do Valt.er Siqueira de dispor de ma- fartos a.plausos. 
neira "efog31llte" as f.iguras maxi- A "Casa. canina" tracassou, {lada 
mas, seguiram os folióes aqua.ticos a inhabilidade do Ma;nganelli · em 
para Q centro da cidade, tendo ao conseguir inquilinos ... 
~ar pela nossa ~i;áo_ o Bala- . "Urna residen.cia ponoalegrense 
ca falado e agradecido a FOL~A da atualidade" foi o outro carro 
DA. TARDE por tiudo que tem feito humorístico e que foi muito aplau-
pelo Carnaval J'Qpular. dido. 

-Segundo o Bibí Druegg e autros " H~dú, o profeiSS?,r Qr_;ini, a 
de> "bom tempo" o corso humoristi- , baiana. . mDDero um este~ 100% 
co do cordáo dirigido pelo grande ~ assJ.m como Gozado, com seus 
foliáo Amo Albino Eli superou mes- mnaos, Ou.!lha COco . Pelado, o por
mo o.s tradicionais corsos dos "Ca- ta. ~! Capeli LanY.er, Chi
ra nuras" que eram orga.niSados pe- chaorrao, , M:aria ca.xuxa, H~meister 
la mocidade que frequentava a anti- e tantos ou~o.s grandes folloes.. 
ga, Escala. de Guerra. As criticas ~ ~'! a pa¿seata de gala 
feitas pclo.s nautícoio; foram de gran- dos catnueros d~>e ~~ pe~
de e i;uge.sttva atualidade, tendo a do como é ~ e~s tem bossa pa
denominada. "Buteco do Geroncio" ra tanta entica sa e sem ofensas. 
~~ dedicada a FOLHA DA TAR-1 

Esse quadro era. animadissimo. De 
vez em quando era mn ".saracutico" 
paralisad9 por uma g.ana.tada, ou
tras vaes eram as "eomezai:ba.s" 
mt.errompidas pela. ag;ressividade do 
Spaguetti. A turma enfezada da zo
na alagavel do Riacho eistlwa. ali 
bem repr~entada. 



O J'ULCMMENTO DOS COR· 
~ DGES BUMORISTICOS 

C, 'P4'vo - 1<J lo~11c,"f 
A' tarde de dómin¡;.,, :tc.I 

rea.Usado o julga.mento dos 
cordl!eg humoristicos, diante 
do pavalhAo oficial, com 1ni· 
c1o '8 17 hora3. Grande mas
aa popular se comprimia em 
todo o percurso do trajeto ofi
cial, para assistir a pa.ssagem 
dos blocos. A Banda Filarmo
llica do Faxinal deixou de com 
parecer· A disputa esteve re
nllida entre o Bloco dos Nau
trc:os e o "Tira o Dedo do Pu
dirn". Entretanto, a¡pezar de 
se a.presentar em perfeita fór
ma, multo melllor do que 
anos anniores1 0 bloco do in
crivel Vicente Ráo náo pcude 
suplantar a aipresenta~o dos 
nauticos, · po!s estes, alem do 
m.unero de componentes ser 
mu.tto superior, com carateris
ticas inéditas, trouxe para a 
rus. uma porl:áo de carros-cri
ticas. O Vicente Ráo, porem, 
como náo poderla deixair de 
ser, voltou a conquistar o ti
tulo de follá.o n. 1". A clasai
:tica(;áo fo1 a seguinte: 

concurso humoristico: 
1° lugar - Bloco dOS Naut1-

•Cos · 
2° lugar - Tira 0 Dedo do 

Pudim" .· 
Foliáo n. 1 - Vicente Ráo. 
Pena que o bl~o do Ráo náo 

tives.\) sido mais numeroso. A 
turma impressionou muito bem 
e fez oousas do arco da Velha 
diante do palanque oficial. 

O corso humorístico do Blo
co dos Nauticos, o galhardo 
cordáo que reune os folióes que 
fazem parte dos clubes de :re
mo da. cidade superou todas a¡¡ 
previsóes ótl.m1stas. 

O referido cordáo, que ano 
por ano melhora multo, fez 
jús ao titulo de "melhor des
te e do outro mundo" como é 
cognominado. 

Por tres horas, a moc1dade 
dos clubes nauticos da cidade, 
«UV~ a va.ler os porto. 
~ que nio regatea-
ram a.plausos aos dedicados fo
llóes. 

Tanto os carros de criticas 
como toda a "fauna" catraie
ra se portaram com galhardia, 
mas desses tlemos a destacar a 
"baíana" Orsini, o "Ferro Ve
lho" que .encarnou multo bem 
o "Quasimodo" de Vitor Hu
go, oS irmáos Gozado, Maria 
Caxuxa, Pelotense, De .CB.mi-
1~. Mocotó, Cascalho, Fiorez! 
e tantos o¡¡tros. , 
¡ Cunha, •miss" Nautil.ca, con. 
duzindo o glorioso e ";fino" es· ·¡ 
tandarte, do Bloco arrebatou a 
assistencla, assim como .,s 
carros die critica consegulram 
fazer a cidade mud!Vr de seu 
a.pelldo de "sarriso" para o de 
"gargalhada", 

Por sus. vez, o professor 
Schultz e os "batedores. .. de 
carteiras" P'Olaco e Biazeto ee 
de.Bincumbiram. admira velmen
te' de · seus 'mistares, conseguln
do fazer com que a "¡rana" 

paTa as despezas viesse para o 
"bUteco" do orsini. 

o carro alegorice "Ninho de 
Amor", que era urna autlontica 
gondola de "Veneza J3ra.silei- ( 

· ra" pela sua elegan~a e luxo 
delxou a cidade toda "boquia
lberta" relem~rando os corsos 
venezianos e esmeraldinos. 

Nele a graciosa e meiga rai
n:ím Buchmann 't 't1nrtó dtrí-'" 
1giu "amabe.lidades" aos fieis • 
vassalos -e admirradores. O car
ro que era _ conduzido pelo gon-

cloleiro Balaca, q!J.e entOáva 
lindas canc;óes. era enfeitado 
por diversas aias das quai§ se 
destacavam Capeli e Lanzer, o 
"Tico Tico", 

O "l3uteco do Geroncio" e a 
.. Arvore Simiologica" foram 
autenticos sucessos e o presi
dente e sabio Arno Eli deve 
estn.r satisfetto pela -manel'ta 
~om que os simios autenticos 
foram recebidos. 

Outra critica multo aplaudí· 
j da, principalmente pelos aqua
tico8 foi a. exibi~áo das "peno
sas" do Arturslnho Schiehl, 

1 que váo servir para a mais fa.
mesa galinhada do mundo. 

· Tantas foram as glorias conse
guidas que-logo depois da chega 
da dos glorioso foliocs ao "clu-
1,isinho" do Tanscheit houve 
•.una reuniáo do "alto coman· 
do" que resolveu o que segue: 

-agracfucer os a.plausos da 
popula(;áo em geral 

-agradecer á comlssáo jul
gadora pelas palavras elogio
sas e. . . "ta bom te fecha ... 
-agradecer ao "defensor per
petuo" capitáo de terra e niar 
Vignoli o apoio moral 

-agradecer ao veterinario 
PII¡lentel o exame gratulto fei· 
to aos especimens" 

-distribuir o premio "Casa 
Barreto ao Ferro Velho e pro
fessor SChultz 

-agradecer ao a.polo molha· 
do da Continental 

-clemitir dos respetivos car
ltQR ' o A'rtursinho Schiehl e 
NeWton Piscina 

-declarar que nada devem 
nesta e nem noutra pra!;a pu
blica qualquer 

-aplauclir os gestos do Per
rclo e suas atividades como fis
k cal das cou:delarias da zona Or· 
feu 

-declarar que multo embo
ra os convites feitos o Bloco 
dos Nauticos só sairá. no proL ximo carnaval. 



Jantar de confraternizacáo do e:oco dos Naulicos 

.......... .·-.~ · 

C r ¡f J 1 '1 . i.../ ¿. Um detalhe do agape 1 
O Bloco dos Nauticos, - que deiramente carnavalesco, apesar gresso nao concordo u Ficou o dl

este ano ccnquistou, mais uma de já estar longe o periodo de'lto por nao dito. o 0"1m, fanta_ 
vez, o titulo de "mals humoris- tempo em que deus Momo impe- siado de Baiana, abafou a ban- ! 
tico da cidade" - pirestou sigm- rou. Cacalo, o "dono" do Bloco, ca. o me~mio aconteceu com o 1 
ficativa homenagem aos cronistas fez um discurso, agradecen do ªj "manda-chuva'' do Uniáo, o ter
dos jornais porto-alegrenses, por presen\;!a de todos e, especialmen- rivel Balaca. Depois da leitura 1 
ocasiáo do jantar de confraterni- 1 te, a colaboracáo emprestada· aos de urna série de telegramas, em j 
zacáo, ontem realizado, na séde folióes pelos jornais citadinos. varios idiomas, hipotecando apoio 
·élo GEPEA . Estiveram presentes¡Quando o seu discll!rso ia em ,aos nautlcos, o Cacalo procedeu 
altas autoridades, especialmente meio, apareceram o presidente El!· a entrega dos diplomas de honra. 
convidadas . A brincadeira foi ge- e seus "macacos" . Por sugestao '¡Fez-se silencio e foi !ido o diplo
ral. Allás; isso já é urna tradi\;!ao' da gra·nde maioria, os nauticos ma conferido pelo Bloco dos Nau~ 
nas festas levadas a efeito pela¡ r""solveram escolher outro pres!- tioos 0 maior bloco carnavalesco 
enfezada turma do El! . O jantaa: dente . Entretanto, pediram a opi- do ·~undo ao dr. Breno Caldas, 
transcorreu nuttn ambiente verda_ niao do EH . E o ministro dO Pro- diretor do' "Coro:eio do Povo' ' , de 

acordo com os interesses do bloco, 
!confirmando o titulo de socio ho_ 
norario aquele jornallsta, pelos 
relevantes meritas "em pro! da 
grandeza e nome do primeiro, 
maior e unico bloco; honra e glo
ria do humorismo do carnaval da 
mui leal e valoa:osa cidade de Por
to Alegre''. O documento esta va 
assinado pelo Cacalo, Baiana, Hin
dú, Balaca, Gosado, Macaco El!. 
Polaca e Rainha Unha. O mes_ 
mo titulo foi conferido aos jor
nais ~olha da Tarde'', "Co.rreio 
do Povo" e "Diario de Noticias". 
bem como aos jornalistas Adil 
Borges Fortes da Silva e Valdi 
Rodrigues . O Vicente Ráo, o "fo
liáo n.o 1'', uro dos homenagea_ 
dos, apareceu fantasiado de b"ia- , 
na e com o "Gosado'', o ex-Mo-l mo fez um barulho dos demo
nios. Fo! prestada tambero urna 
homenagem ao nosso cottnpanhe1-
ro de trabalho Tulio de Rose, pe
lo interesse que sempre manifes_ 
tou no que regpeita aos assuntos 

ide natacáo. J 
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