
Mulata" Santa' Catarina,
·IICO.L·OREDJI Catarinense

Org. por Avaadíe de Oliveira <Prinóipe

o r ga n· i s a d o r

Grato as Autoridades do Estado
o organizador do Concurso Est, Culr. Indv.

'Miss Mulata" Santa Catarina vem por intermédio,
. deste seu Jornal O Colored, orgão mensal do Certame
em sua primeira edição para todo o estado catarinense,
agradecer as autoridades constituídas do nosso estado
em geral, pelas valiosas colaborações prestadas' a este
Certame de belesa da raça negra do estado catarinense,
desde sua brilhante criacão . na cidade de Blumenau no
ano de 1961, até esta data em que atingiu seu apogeu,
assinalando um marco na história do mundo social
barriga Verde, em geral.

Distintos, estejam certos 'de urna coisa, se não
fosse esta boavónta de, cornpeençâo e espirita de elevação
dos homens de côr Catarinense, por certo não Ioara-:
ria-mos sucesso, nos nossos objetivos que tanto deseja
vamos, e que graças ao bom Deus alcancamos com

brilhantismo, graças ao espirita de luta de>organizador
"Príncipe" e a compreenção do povo catarinense, que
por sinal são bons de natureza.

Ao bondoso e ospitaleiro povo catarinense, meus
agradecimentos,

Coluna do

Org.anizador
Meus presados amigos, caros colaboradores e

sirnpatisantes em geral, graças a compreenção de to
dos os catarinenses, dando o verdadeiro e integral
apoio a minha organizaçâo, ou seja o Concurso Miss
Mulata Santa Catarina. me vi na: obrigação como não
podia deixar de ser, dar um relato fiel e completo
em torno deste Certame de beleza das beldades de
Côr morena do nosso estado cararinense,

Distintos, tenho pela frente :?2 cidades que ade
riram a este Concurso cedendo suas representantes, e

emprestando seus respectivos e honrados nomes para
suas faixas de Misses que são, pois estava presente o

chefe e organizador dos concursos de Miss Mulata do
sul dó País.

Ocupa com real destaque o cargo de Governa
dor Munici'[9aI o Sr. Hercilio Deeke, que à testa do
município, pela. segunda vez eleito pela vontade unâ
nime do povo, tem em sua nova fase administrativa
merecido os aplausos de todos quantos amam

. ações
que beneficiam a grandeza de nossa terra e o pro
gresso da nossa Pátria.

Cerno sabemos, o Sambista «Príncipe Negro» é
sem duvidas nenhuma o legitimo criador e organizador
deste fabuloso Concurso de beleza ..Colored= em todo
o Brasil, uma vez que tem

.

ambito nacional este con

curso, que vem despertando a opinião pública em ge
ral, no estado e no país. O interessante frisar, e que.
Blumenau e Santa Catarina ganhou com isto novos.

rumos sociais, principalmente para aqueles que julgam
que este estado sulino, é o centro principal de pre
conceitos raciais em todo o pais

Enganam e enganaram todos os pessimistas que
assim peçam, o Jornal o Colored é o unico e exclusi
vo orgão divulgador de um Certame estadual, 'e�
todo Brasil.

de Marcante Projeção

portC!nte parque industrial, que assinalam a sua ira
[etôrui progressista e grande pujança.

Município industrial, por excelência, represen
tado por sólidas firmas que gozam de real destaque
no comércio interno e externo, Biustienau. traduz no

trabalho dinâmico de seu povo a [orioleza da sua pro
jeção no cenário econômico do grande Estado Cata
rinense.na

Cortado por excelentes rodovias e ferrovias o mu

nicípio mantém um tráfego que é o atestado eloquen
te do seu desenvolvimento.

A lavoura bastante incrementada, proâsu: de tu
do para todos. A Prefeitura Municipal situada bem no

centro da cidade, mantém-as suas varias seções bem
instaladas, onde as partes interessadas são atendidas
com presteza por um corpo de competentes funcio
nários.

Cariscimos, se Deus quizer, averemos de levar
nos lares d:ls familias de côr de todo o Brasil, este

Jornal inedito mesmo do Concurso Miss 'Mulata Sta,
Catarina, uma coisa digo a vocês, á unica e sã finali
dade deste jornal, é da verdadeira assistencia ao Certa"
me, e o mundo social de côr de Santa Catàrina, fazen:"
do coberturas de casamentos, festas, bailes e outras pro
moções de primeira grandeza no estado, pais e exterior.

Note nosso endereço. Jornal O "COLORED"
Concurso "Miss Mulata" Sra. Car, Caixa Postal N°. 748.
Blumenau - Sta. Cato
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S CIAIS tE
Jango e Maria
Padrinhos do

Seu
o Interessante frisar e que pela primeir�

ve� .00 Brasil um presidente da Republlca é pa
drUHW de casamento de um casal de pretos e

pobres.

.

O "C.olo:r�d" registra com multe prazer nos
meros rauíotomcos. DO lar do eonhecldo locutor
Nilton Simas, das emissoras eoligadas de Sta,
Ctit, o nasclmento da robusta menina Iilha do
easal, que na pia batismal recebeu o nome de
Lldla Lurdes Simas.

Ao casal uoesos cumprimentos.
��� I

No primeiro sábado de setembro, 8 igl'eji- r
nha (h� Santa Edwiges, no subúr-oio dH Brás de i
Pina (mn), teve ILUnl:\ acorrêneia de iiéis �Dra do I
comu UJ, lIa 1\11 assistir 80 cgsa�ne-[}fo dt'l)i Sr. j\velar �
José �.oherto com a Srt!7. r�'Ia.r�(! f�éita dv'S Sautoa.

E que 1) Sr. Ave:f.1l' ,Jpsé Rob<-'rto" motorista
que SP?V1::' ao Prf'l"id"!:J1e Jof:!o Goulért há «ai"
anos, teve como l:l�ldf:inlw8 d� Ren' c;��m;:;Dtt;"o�
seus patrões, o Sr, ,João Goulart e Dona Mar:a
'I'eresa G;;ujarL Asshn a igrt'ji:!ha d'3 Santa Ed
wrges (cürnpo:rta DDenas 200 pessoas; teve de te-

1
_

_ ,
_

�

coar as .suas portas. cepoís. qU'f1 úüivo} padrinhos
e convjd:·tdos etlt.rur·�;m.

Do lHdo de �ÚfH. 3 uno pPt�SOa5 acompanha.
ram a el�rim6Dil1 através d�; um sd'vi,;;o de 81\0-
falani(ls. O PresidEni�' �uHava tim h�n�[, ei.n:J�;) e
Do- '1 í'..1" ; ... 'foi' .....'. (

., ,.5J!f. ';_ltj:Jr�-CI er-sa L�n�íi('l;'i.-. \_1/t35H�� tJL.YJ f!·lt�g('_.dJl\�
costume �.lf'Hnco) r{n�aq� n'qrBü _Bpt0ndidd_\o; pf�\O p_Ü,\7{�.

O easai pasê,ar6 [l hH.t··d,,· ilH'1 nH Bi":isDia,
depois dr_; que ;.) Sr. !� velar Jfl�é F:',Oi'l'Í0 voltará
ao seu tra balbo d 8 llwtfH'lsra do i3H8üI pi'<.'sIdetlcbt

A Vli:l�i:'l'm foi fe�ta em co;Jcrtave� onibus dei

Ag'<!r.da Bi�dtl Iurismo

C,:nll p!ÚCed8':CÜ .Li capÍlal e São Paulo, chegou
a esta ddnde. L:lDR curavana constituída de 28 ;:>ê::lSOHS,
em moderuissimo onibus ela erupre ...a Breda Turismo,
cujo representante é o sr Rodolfo Eschinbach.

Os caravaueiros, que fizeram tnr;!o a viagem em

excejentes condições com todo o conforto e comodi
dade, deverão no decorrer do dia de hoje visitar os

pontos mais pitorescos da cidade e provavelmente al
guns estabelecimentos industriais e de ensino,

Não é esta a primeira vez que excursionistas de
outros Estêl!�O::l tem visitado Blumenau trazidos pela
Ereta Turismo demonstrando preferencia por essa

acreditada l.u,encia que tão bons serviços vem pres
tando ao. publico,

BT

esalenta ra a

ue as ezes se

Homem honrado e honesto, eleito vvrearior [
.

Ferroviário que é, começou a estudar di-

para a csmara MtHücipal de Blumenau, É um h"- pois d.e. ?erta idade .. Fundou '3 coo.?�rativa ?OS
giHmo representante dos homens de côr blume- rerrovianos, ff:'Orgamsou a Soco CIUZ e Souza.
nauenses além de ser o reorgauisador da Soe, deu assistencla social e beneHcieDte aos seus

I Recreatíve e Cultural. Cruz e Souza di'] Bluiae- associados em geral, agora já em eviden.cia pa

nau. Como presidente Ela mesma entidade social, ra a construcão da soeieríade local.

é um verdadt-Iro batalhador, que não tem medi- Parabens Sr. vereador Badia, que .seu exem

do esforço€! para dar tvda colaboração possível p19 Beja seguido por este estado afora, pois é

aos homens de cõr,' que mais precisamos na éra atual é de homens

Interessante ressaltar que o vereador Sadia deste quilate principalmente. nos meios dá nossa

não deixa de ser um exemplo, para aqueles que gente.
possuem bôa vontade e desejo de progredir na O "ColofBd" muito lhe Ielecíta.
l�da

.

Vereador Jlomário

IliItli!.
II

I Eca
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.
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serva n
Jcrn;ml de i".Jova Yorrk Teceu Criticas em T�mo da Ultima Crise - Não Existe

Aillida Um Sistema PariameGtillr de . Verdade

NOVA IORQVE. 17 (UP) -'-- O New York HemId PGdamenhr, .0. editorial aponta que no. Brns1i rúio ,,*1[1-

�ri?mne, puhlica hoje editorial sobre li situação .b:ra- .te lUII sistenia piulamenlsr cieverrhde. já que enqual�
e:lelra, no qual assin:.. la que não existe nada (:omo um .to o Congresso pode ctmsar a queda de um Primeiro
carnaval no Bn\sil e nada maio:! de8Htüniador do que a IVHnit!tro" e seu �lRbjnete em qualquer momento, lião
dança politica a que se entregam os. politicas, negoci- há r.ada que. disponha p,m. a·· dissoluçãf,) do Parlan1en
antes, dirigentes sindicais e chefes militares brasileíros to. nHffi dado momento para que este f.I&8umis3e a ver-

de vez em quando. dadeira respoDsabilir.bde deseuB atos.
oeditaria! as�inala que precisamente, por que o () :resultado Xoia 'maior tensão na. situação inter-

Brasil é o m;:;ior e mais populoso pah da América na que rapidvment.e Be aproxima 10 caso - diz o edi
Latina � conduta irresPQn�ável dos grupos dirigentes torÍal e acrescenta qne o Plebiscito, qUI! finalmente
do BraSIl torna-se penoso observar no resto da América. consegtllu obter o presidente Goulart para !.rue o povo

• Det:)OiB ri:�. pa52ar em r.evhta uma séri<õ. de acr:HI- I decida se deve conti�mar o chamado 6ist��na. parla
temmento.spohtlCO:q do Brasll desde; fi renunCIa do se-I mentar. representa dlvergflIlcea entre (j cáos e o relor
nhor Ja.Dlo QuadraiS ·até o estabelecimento' do· si:3tema I U0 ao acertü n() conceito da ordem.

da Conceicão
...

Sadia

Vista Parcial de Blamenau
Sede da "UCHC"
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nuza

serviremos o

S"ede Blumeriau s. c.

ensa,
I' tíba Paranaguã, jelgada

.

impossível por muítos
brancos, inclusive estrangetros.

I' Falanamos, então de lV1;icua10 de ASBis Que
talvez jamais tenha. encontrado paralelo no naís

BOA TARDE, AMIGOS a quo honrou.
A proximiJade do Concurso Miss Mulata em Fàllil'iHfftOS, então, sobre Cruz e Souza, o
do Sul e outras cidades vizinhas, faz vir à martirizad» poeta. catariueuse. cujos versos tra

mente do cronista o momentoso assunto du negro duzem arodigtos de talento e inspiração,
nos EEUU da América do Norte. E perguntariamos, nessa ocasião - Ondt' es-

Pais cue se tem TI:.!. cou:a do mais adianta- tá 3 irrl'ej'k;l"jdar1e do negro ?
no em todô o globo terráqueo aínna possue H 0.5 r.xenw!"s citados ch'mollst?at'H, D s,'::::ie-
mancha social que é o precóneetto racial. linde, que somos todos iguais, pu!' diversas que

MI'lÜ; $8 �ÜicerçH POJ nós a satlstação df' sejam as CÔfPS. .

haver nascide na terra das ITPlravilbm;. cio bom Ii: nessa lü:ta s€'g!l[l"-s.('�1ftm üi.itrO!'l [HFn" ",
senso pois, felizmente, ern nosso pr!]:;:, não exls- Pl1caoeçados pelo preto arceblspo bI'�:�Hviif:, l,"
te Ü orecoueeíro dB CÔf. SIlvério Gemes Pírne ota.

.

'�od8via, o p:gmenl:), em nussa terra, as v». 12,;;0 tudo IH.>:; vem à mente, ugúra ql�(:' os
ses: da margem para pPJni"lutlvos e íusultos, (lU';:: da reçn rlPgrt.i Ea.l. movímeutam para h formF.Hiãn·
�e- rr-petem, pronuuclao ao com raiva li pnli:!,:-.tn da sociedade Qoe OIJ abrigará sm Hío do Sul.. l�i
Negro. eRtá urna irdciittivg QUt� d�_:'vo ser. de todii$ as

"Esqnecf�m"'�e E!queles que JU1��flnJ ü1en'Jer, rOJ·Enas, prestigiada' pejos da tt;nça.;' branca rícsu
rlliUd(·) fi algué� tt côr qU��7 tenha. que o Brti(�H é ten��(:'.
1ürmado ijrlneipa!c1�'�nte t1-P três gr[lndes r2,�{�!-::' n E UH} EiOrj��G10 nr.!�to V��In nessa luta t1f}
h -·n n C r a' ,.

" ("
-

>
,.

,.

1.1',"'1' a�o 11, <,�. n.'. '. '.; 'LO"", '" "','1.1',; "o ",",'" ',·1, ,', nr.c'.', í:f.l',·,.':''''' C,('l1", II f.- ci r.. ,i ol:tl!. '(!i- c Inata �. a rn:!'g!'kl. J1Vlr�8nJ-S� �SlraSC�O['\.!< __ _ .. _
_, ,,(. �� __ _ _ _,� _ _

_ _.

I
nu quanto ..

nossa r)atl"![_l deve a glcriosu th\��j rle há mnls d�� 10 anos: l\vtindil_� de Oliveirc,
Gf'grB. .. nopulurrnente eO:;he'cidn pOl' Príncipe Negro,

I Dcsprr-zsm, 08 nécios, Importâncla que. para QUt�rr� Ó Príncipe Ncgru ?
i J1 nossa prOf,j!lçÜO agro pecuária, (.l�·Sfii.lpt'nb(Jn< Unic�;mn)t�, uma p essoa de côr que tem

l Dfl Império, o �JráçO i:8crfi\:O e eunücue a de .. rúito o p:}R5jvet� e !1J�1i;"j� vezes ir,cúlnDi�e{:�nd!:J�;,
! �ernr��lJb3r h(\Jt�� 0_ braço fal·te do negro. pr·]a umao da SLUJ proprra rnça que. aos poucos,
I E S[� r05ft"'mos' �8zf�r urna lista dos jlust{'e'!-) vão abandonando 08 li_�ços qUt) pür muito tfrn['!J
I rH'g::-:iS qrw �i';l;prurri o Brasil. haveríamos dE' tvr a uniu ,le l'orrna t?,o t�· petaeular.
dj.-r.pl:iniTl�J multo tempo c if3�e Dão é o nosso QUFre01o�� nesta opoI'turddf�d(·\ Ieve r o r os-

C:;iS-d.. so abruço de f['!�tr��'Dbigdc aos {l::l raça rt..:-:gra
Fa\al'i�:Hn{}s sobre ,Jo�é do P�trncinlo" o 1'í- f que vão rinr alguma coisa a rDa?S -a Ci�J_H.:]{� que

I gre eh Abuiíç3.:J. Um dos Apóslo!I·)s df.l nüf.iS'( im- St':,vi(,1ü8. lU v,'m li sociedade dos fDU18to,o; e com

1 prer:,,,,: "'. ��m dos .HHdoreG üibu!tü,g que [i06Sa ela um. pr,u(:(; mui:; de união.:) .qll!:
o Durso !,.�\ís

teriit!_ _JHu1a:!!i f..h_::S§U�U� tIéCesslta p'Ür::� �i ·sua pr.'üF;p;;_:i1üHftt7 e· paz soel�,L
Fshrbmns, enlf-io. de André Rtbonças, g(�- f'.iEGHO � f:.ee?oa () nns:oo <lbfilÇO (�e

I Glnl PDf!en heiro qtftC'\ d2G!re
. o.JJfr;_�s CÜi��-5�f n{J� bruneo Dtnigo!

I
lt:g(;U (.;("ru o !Oeu gt'DiO, E e2trad�l de feno Cnri" I R ii !l) ; O r� g �:,: A D O R

l-------�,-_·_--------
I

Rua 15 de Novembro, 534 - BLUMEt-��AU - S. Catad�li.'l

r
\,".�

OfertaFunil da
BLUfAENAU

IMPORTAÇAO
I!I

C OAI EH CIO

Saúda por Intermédio Deste Jornal a. FamiHa Colored de Blumenau e do Estado

ES fiTE EL

Jo 113o
e. N. Almirante BarrosoOlimpicoG. xF

_a

Na Capital Palmeiras E.C. X Atletico Catarinense
Pelo Campeonato Catarinense

Santos F. Benfica de Portugalx
Conàr:
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BLUMENAU :-: Santa Catarina

:111: idade das
Um Concurso

L E AU Louras eu ii Santa
ulatas!ra

....

as

UE VAI PEL

ulata do aval, Eleitama
Inédita mesmo foi a. notícia, quando pela pri- �ras e morenas, elegendo "Miss" EE.UU. ouve muíto

meira vez, na America do NOJ-te, uma MtLlata do Ha- protesto por parte dos americanos, mais de nada a

vai eonseguiu passar pqra traz 52 concorrentes Iou- diantou as ameaças.
Eis ° grande resultado da [uri norte america

no, Marim'me Wande Heyden, é "Miss" EE.UU_ 62

quebra�"l,do assim pela primeira vez, a grande e terri-

veZ barreira do preconceito. raciaJ Niy/"te Ar(l,ericq.no;
'Pcrcbeas: "Miss" EE.WP- pelo grande feito �o

cial· nós de côr, e todos os.prasileiros te saudamos�
na 'proxima vez 'estampamos. sua fotografia, pa�a.
que os '''Coloreds'' lhe conheçam eadmirem.

egro Americano

Irelto
B�rreh'� vencIda - Manequins negros, de exó

tica beleza, estão revolucionando o mundo americano
da alta costura «Ó.Costureiros, fotógrafos e desenhistas
de modas. mostram-se cada vez mais inclinados a

contratar ésses modelos, que até, há pouco tempo não

conseguiam trabolhopor discriminação racial.

.>:
DELICIOSO
t
NUTRITIVO

os erru are s
200�O o Exilados

Juramento
Cubanos

em

fr li1!

BC I smo n tre o
�e políticos africanos de consciência política e�a quatro milhões de prêros, quer em estado-uribal, quer

de ânimo democrático se
. einp�nhem em. movirr.ent{�s> I se!?und�,uma. já arcaica �erminol?gia �or�t1guêsa, /'ass� ..

I!lesmo prematuros, que visem a descolonização total na milados , se Juntam, mais de. �elO Am!�hao de, brancos
Africa, compreende se. Mas não que se extremem, por de goeses e de mestiços - de influências saudàvelmen-.
mista sectariamente antieuropéia, na deseuropeizaçâo e te européias; e que são culturas, dado o sistema de r�
até na descaracterização daquelas culturas africanas já lações entre europeus e não-europeus, que v�m condi
impregnadas, como a de zrande parte da Angola - onde cienando seu desenvolvimento em culturas mistas, mur-

o

to mais fluídas do que noutraspartes da �frica; e mar"

cadas por já numerosos casos de. ascensão de prêtos e

de mestiços a postos de direção na vida administrativa
da Província, a posições de responsabilidade em atrvr,

dades intelectuais, clericais e econômicas, ao casamento

de prêros e pardos com brancas e de goeses com pre-
tas, ao convívio em rêrmos de igualdade de prêtos e de

mestiços com europeus,
Os políticos africanos que se entregam àqueles e�

tremos de mística sectàriamente deseuropeizante da A
frica revelam-se racistas tão repugnantes aos brasileiros
social e racialmente democráticos quanto os racistas
arisnistas da Europa e dos Estados Unidos e os castis
tas. Tão repugnantes quanto os brancos racista imita
dores.de belgas e de inglêses que ainda agora existem
nas Áfricas portuguêsas,

Disbibu3dcra Produtos 'S R A H.M A
A. fERREIRA & COLlN LrOA.

a Familia Colored Catarine��e

Presidente

João o u l a r t
o Presidente João Goulart não esconde S'ua ir

ritação com os jornais que o apresentam como golpis
ta e como comunista. Sôbre a primeira acusação, in
siste em dizer que seu papeLtem sido, até aqui, e ri

gorasamente, o de conter elementos das Fôrças:Arma
das impacientes com a demora do Congresso em dar
uma solução à crise do regime.

Quanto á segunda, disse o Presidente, textual- de
mente: "Lutarei e morrerei nas ruas, antes de

con-lsentir que meus filhos sejam chamados de camara-·S· ddas".
. au a
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