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ui her de CanelinhaPrefeitoNegra
Africana

Instalou-se. o Município de Canelinha.
Contando com � presença do representante do

Ex. Governador Celso Ramos, Dep. Walter Gomes,
Fxm. sr . Juiz de Direito, Vigario de Canelinha Pre
sidente da camara Municipal de Tijucas, e outras
pessoas do Alto mundo social de Tijucas e canelinha
instalou-se. o novo Município desligando-se de Tiju
cas no qual antes pertencia como primeiro distrito ..

Grande foi o intusiasmo por parte dos canelen
ses, que viram os seus sonhos realisar-se. conforme
noticiamos anteriormente, o Eroi desta luta foi sem
duvida o incasavel lutador. o sr. Alcino da Silva.
(Na Foto) em cima vemos o seu primeiro Prefeito
Sr. Bertodo Manoel Cirilo, de alta capacidade adimi
nístrativa, que na ocasião das solenidades de insta
lação do novo Muriicipío, falou inaltecendo a

I iniciativa e a comprienção do povo Tíjucano, que
I demonstrarão e deram todo seu apoio aos caÍlelenses
1 que desejavam .sua amancipação Municipal. Alguns

\11 dados do novo Prefeito de canelinha, o sr. Bertodo
;\ i é Tijucano .de coração, residente no mesmo local on-

1 de é vereador, e um dos mais votados naquele mu-

IlniciP.iO. beira mar. p.essôa bem estimada nos meios
sociais onde reside, o sr. Prefeito Bertodo tem gran-

Ides Metas governamentais para o seu município.. (Vol
li�ill taremnos ao assunto em brevs)

ELA. é geralmente alta, alegre, dinâmica, ocupada em mil pequeno emprêgos, como Míss Gladvs
. Merley, florista, aeromoça, secretária, vendedora. Da�1':'
ça muito bem o «twst», o «chá-chá-chá», o «rock'n
1'011». Usa «creme pond's» ou «ultratone skin tone
cream», tem pernas feias de tanto ser carregada em

cri�nça nas costas da mãe,
é

as vêzes agressiva, poisesta na sua terra, onde ela manda, e onde ser bran
ca é ruinaria. Mas essa é.a mulher muito moderna
adepta das sandálias japonesas, da cola-cola e de
Seven Up.

o ern
. Destaque
CARDEAL EGRO

Primeiro Cardeal negro da Igreja Católica (no.Ãrios. Sob sua tutela, Laurian Ingressou no seminárioi meado pelo Papa João XXIII em 28 de março de de Rubya, ordenando-se sacerdote em. 1943, Depois11960), Laurian Rugambwa nasceu no =eio de uma de servir nas missões, partiu para ·Roma, onde se

I famili� pagã no território de :rangani�a, em 1912. ?e- doutorou em direito canonico na Universidade Gre-

I
us pais eram membros muito estimados da tribo goriana. Ao estabelecer-se a nova diocese de Ruta

bo, em 'I'anganica, Rugambwa foi nomeado seu pri-
meiro bispo. O novo cardeal, um dos mais novos do
Sacro colégio, fala suahili, luganda, inglês, francês,
alemão e latim.

O caso do cardeal Rugambwa põe em relêvo
a falencia das teorias sôbre a inferioridade das raças
africanas e ilustra os estupendos resultados que po
dem ser obtidos através da educação: Laurian, meni
no provindo de uma primitiva tribo africlnlâ,-saqui
riu o acervo intelectual, moral e espiritual que o ca

pacitou a ocupar a dignidade de Principe da Igreja,
um dos mais elevados níveis da cultura universal.

Caixa Postal
748

End. Telear.:
HCOLOnED"

,G:r;ipos dé; amadores de box do camerum e da Nsiba e integravam o "grupo seleto no qual recaia d d J I "c I dllcosta do Ma.!'firÍl. empreenderam uma viagem a Ber- a honra de designar os dirigentes politicas do distri- São José Pa rceiro O orna o ore
lim, JVIuníQlle e colônia, .

onde em lutas com amodo- to de .Klhanga. Em 1920, quando Laurian contava O emissario «Príncipe» diretor do Jornal o
res alemães, conheceram por experiência propria o oito anos de idade, Domitian Rugambwa, seu pai; «colcred» mandou resar uma missa em Ação de graestilo .dé.lutil europeu Mosís Niamk.e, da costa do converteu-se ao cristianismo juntamente com toda ça, ao gl�rioso Sã0 Jose. O motivo desta Missa foi
Marfu,n' fez �alTIÍzade com .um admirador» berlinense.! a família, Os três filhos filhos foram educado.s :pel�s motivada por uma graça alcança mesespor ínterme-

.
. (IF),. '

.

«Padres Branco», uma ordem francesa de mlSSlona- dío . do Santo carpinteiro. _./
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Fiação Tecelegem - 'Tinturaria - Fécularia 1=�l .•••.. Despachos Navegação ';
- Loj as l!!!l.� �. .

; Fábrica . de. . Tecidos Carlos enaux S. A.
.

!
� ��.... Deseja ii todos os "C()!ored" Catar;nensc Feliz Pascoa �
�t2o :-: Santa Catarina :-: B R A S I· L 1=;�r' I��l"·· '.. ...•.. ...
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JJeOLOREolI Concurso "l'vhss Mulatl'1

Que Faltava I
Cafézinho

Organizador do Coo. Miss Mulata
s. C.· AVANDIE DE OLIVEIRA

"Prhlceie Negro'"

Contando, Com Excelente Equipe de

Cola-boradores em Todo Estado

Serviço Gráfico a Cargo do Jornal (li. Tribuna

D�sta FomosIVes
Os Mineiros Campeões Brasileiros

Inreresanre mesmo frisar, é que os Montanheses

chegarão dispostos no estadia no Maracanã, jogarão tu

do o que se sabe em materia de
.
Futebol. deram verda

deiro banho de bola nos Guanabarinos, que estes perde
rarn logo à cabeça dentro do gramado sendo expulsos
de campo nada menos de tres jogadores Cariocas, que
levaram 2xl des mineiros pela cara Na Capital Mon
tanhêsa, ou seja Belo Horizonte dançaram um verdadei
to carnaval da vitoria que os ve+cedores aguardavam a

muito tempo, e se depois mesmo de ;,lO anos que logra
ram sucesso, hi agora? passageiros rumo ao Pan-Arneri
cano, e façam boa viagem.

Só o

FÁBRICA de MÓVEIS
SANTOSde C E L E S T E

Ruà Mareohal Floriano N°. 112
B R U S QUE Santa Ca ta a

í

na

I nfluencia da Igre;a

na America
.

Latina

BON�- Numa reuruao da <Obra Católica Ale
mã de Educação" realizada nesta capital, o professor
Hermann Goergen falou sôbre a grande influência da
Igreja na América Latina, salientando que a «América
Latina caminha para onde deixarmos que ela vá,,, Disse
ainda que «esta parte do mundo não ficará ao lado das
democracias ocidentais, sem que se encontre uma solu
ção simultânea para os seus problemas índusrriais e a

sua política agrária».

A verdadeira mulher negra, a que se ocidenfalizóu,
muito pouco, e com ccmp'acência, é grande regra E.
ela que anda esbelta e, fina como uma enorme, libélula;'
envolvida em camisolões soltos de organza e fios dvuraco
dos, no Senegal. Em, Gh,ma, comercia arivamente nas
feiras, vendendo tudo. Na Nigéra essa vocação de pequç�>
na comerciante que tem, transformou-a numa fôr-ça po:',
lítica; com sindicato própro. E quando da visita de Her

Majesry Queen Elizabeth II a Lagos, bateram o pé,>��
exigiram a inclusão, no programa da Rainha, de Uma'
visita a seu fervilhante mercado.

Em Accra é um. prazer vê-la em exercício de sua

vaidade. sentada no chão; -, em plena feira, submetida a

uma cabelereira com técnica de tecelã dando oi-igew;
CÓID agulha e linha, a mil .. trancinhas àgeis, entrecruza
das, enrroladas em concha, amontoadas [las mais africa__ :.

variações.
O seu traje de todo o dia, em Ghana consta de:"

um pano comprido enrolado até o chão-c-saia; um pa.;;
.

no terminando num babado na ..:intura-blusa;· e üm·

turbante. O tecido é o -mammyclcrh>, grande impor- .

tação inglesa e holandesa para a Africa, um tecido de

algodão com as cores e desenhos que um europeu pensa
serem africanes e que,' engraçado, passaram a sê-lo :por
compulsão . .

.

Habituada ao precário equilíbrio do filho nas cos-,
tas e de cesta na cabeça, adquiriu um porte simples.
real e contido; difícil de se imitar

.'

.

' Mesticas são raríssimas n2.. Costa Ocidental aírica-"

C $ 10' O"''0 na, pois o 'colono inglês, e mesmo o francês, pouco se

.

r
"

e:» ,

" misturou. Da!_ o aspecto sotumo, escurfss�m"o, ?OS �re
.'

,
.

, I '
. tos dessa reglao, em contraste com a eXlstenCla, desse

SÃO PAt1LO, 21 (O GLOBO) - Por entender que ser dengoso, arteiro, bonito, que 'é a mulata brasileira"
é desnecessário o aumento do presso do cafezinhe., um
comerciante proproprietário dó bar localizado na Gale':'
ria Trabulsi, em Campinas, colocou numa tabuleta, fixa
da .

na porta do estabelecimento, a frase seguinte: «café I

5 cruzeiros ja da lucro". Depois de assinalar que o' au
mento era 10 cruzeiros e abusivo, explicou: cada quilo
de. póde café da para 15 t xícaras; acrecéntando se as

despesas com o açuear, energia eletrica e outra, não

alcança o total a casados 500 cruzeiros o que garante
um lucro de quase mil cruzeiros em cada quilo. Porque'
agiQ assim, a freguesia do bar aumentou.

Trascrito O GLOBO, de 21 do corrente

Para os nascido entre 21 de-janeiro It 19 de fevereiro
Tôdas a_§ pessoas nascidas. neste período têm o Sol

em Aquário, signo 00 planêta Urano. .•..
O Sol neste signo faz a pessoa prudente, humana

e amável Geralmente inclina para a vida públicas, go
vernamentais ou educacionais, favorece muito' â inteli
gência, seja da aplicada �... Ciência ou a Arre, A pessoa
é paciente, perseverante e sociável, humanitária e altruís
ta, tendo prazer em: auxiliar os outros; em geral é ami-
ga sincera, em quem se pode confiar .,'

..
"

Este signo favorece'· os tipos humanos mais eleva
° deputado Danilo Nunes tarnbem general do dos da nossa sociedade, mas o verdadeiro aquariano é

Exercito brasileiro, realizou gestões junto ao Ministro raramente compreendido, porque sempre vive um sécu-
da Guerra, general Amaury, Kruel, no sentido de serem lo adiantado da sua era.•

,...
.

.

.i.

superadas' as divergencias politicas entre o Presidente da .
PEDRAS PRECIOSAS: �, Principal: jacinto, corr.-.

R_publica e o Governador da Guanabara. O sr. Carlos plernentares; esmeralda e lápis lamli.·' '

.. '.:
Lacerda, ao aceitar a ·ideia de um encontro com o sr.

.

FLORES: - Usar diversas espécies de rosas; prin
João GouJart afim de serem sanadas as dificuldades que cipalrnente a chamada rosa-do-natal, a violeta e o jasmim.
separaram irremediávelmence os dois estadistas. impôs PERFUMES: - Violeta, rosa, tolu, bàlsamo-do-pe-
apenas como condiçâo principaj" para esse entendimento ru e jasmim,

..... .

de alto nível, o afastamento dos elementos comunistas CÔRES: -- Grená, marrom ou parda e rodos.os
que se infiltraram no

'

governo.
.

seus matizes, azul e
'

prêto.

"

a

Pacificação
P o I i t i c a,

.,;..

"Sede

� .'

Horóscopo
TIPO HUMANO AQUARIO

��m1����OOOO�OOj:��oo�oooo���oo�oo��moo

I Indústrias Fextis RENAUX S.· A. I
I End. Telegr.: ..Madras» - Caixa Postal N°. 15 - Telefone N°, 14 I� B R U S QUE -:-. Santa Catarina Ii .

IIll!l\tl�_�_����.i�S1!l1ru .�
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_',' i Entrando de
i,

'

f ,Cronica Esportiva do
:' : o sr. dite Ireitas, digno presidente do Esport
� o Club Metropol de cricturna, esteve na capital do

, : : estado na sede da entidade maxima ou seja F.C F ,

& : juntamente com representantes de outras agremia-
,,1> <> cõ es do est. em reonião tratando de asuntos re-

i : Ierentes as suas agremiações, segundo ioraoa in-

e- : formados! A, COBRA FUMOU. Pois o alto digua-
� � tario da capital do carvão, não concordou com

<> (> ás prerenções, por parte das demais agremiações,
: : 00 sentido de novas contrações por parte do:,',

: : demais concorrentes ao titulo maxímo no . finul

: o do ?arnp�onato catarlneuse de Fut�bal.:. como uão
<>' : podia deixar de ser, causou admiração aos pre-
<> : sentes naquela reunião na sé de maxima do esport
�'.". () catarlaa, he a nottcía estorou como uma verda.
t' : de ira Bomba nos meios radíotonícos em geral'
<>, ',.,"" '," "',',,

.

"

� Hi agora. quem pergunta são o desportistas em
o-oÕ()������oo���� 94>Õ�()�����9�: geral. Quem serál o campeão catarinense de 62.

Pois o negocio, já começou entrando de
Sola.

Sola
Mês

• ;Esquadrão
Caros despOrtistas quem não cónhe ce o fa'l atuei campeonato Catarinense de Futebol, o C31'

mosovôvo doJutebol catarineuse, eu voce e to los Renaux poderá ser eítarío como um dos Iraudos nos. ?ouhecemos este quadro que tão bem co Iavorítos, porque os rapases do vovô estão
sabe representar o esport muximo do munJo in- preparados para tal façanha; ou seja o título ma
teiro, que é Futebol Campeãc Mundial; por outro xímo de 62. ainda não tertníuade, O cCoiored»Iadopoêemos .adlautar, que a esquadra do vôvo é des-ja à famiIia Brusquense feJis campanha neste
a mais 'co[lIlBcidl.1, e que da realmente as maiores atual campeonato, vibrando pelo :tão aplaudidobilheteria em todo o estado barriga verde Dor Carlos Ht'uaux. o título de Campeão estadual de
onde l'epresenülx sua equipe fliIIlOSR. N0 �tl1al Sat. CaL e representar assim por tão grande fei

to, o futebol barriga verde no próximo certame
pela taça Brasil de 1963

do Carlos Renaux
PETRUSKI

'I'csour a Junior, é sem duvida n enhuma à
maior, antortdade em esporte d� Sta' Cat; mais
tem uilla uolsa que ntnguern. sabe! o famo!;;Q ho
mem do charuto é tambem o maior protetor dos O',cbai�la�os Clubs pequenos, isso quem anda II'11an-
do, e QS torcedores do .luventos do texto do Sal
to que sagraram se os campeões da s-gundona.
Parabens sr. Te-fôura.'

,

M e n i n o �M a Ú !
Leal Desta Vez Não Foi

Palmeiras

o Homem do Charuto

o E� ..Treinador do

Leal. Desta VéZ não foi. O Erníssarlo «prin
clp» palestrou, eom o «dlabolieo- louro que assim
expressou! desta vez hãO Fui. Não chegamos A
um Acordo. Perguntamos sobre o seu contrato com

o, club do povo (palmeiras) o <dtaboltco» respon
deu estou agora, é com Iome de bola, muita bola .

. ,�� No proxímo campeonato pintar-ei o sete com
as detesas Adiveraarfas, sé'ja ate o Nilton Santos!
pois de agora em�diante,�serei () ,Mpnino mau!

o Diabo Louro!
A réra dos gramados Catarinense tem em

seus pes o maior foguete do estado. o seu club
carlos Ranaux. deve muito á este fenomenal jo
gador, os grandes Triunfo Neste campeonato que
lhe valeu a sua clasíücacão em 62 Temivel como
é, pelos coletros a fera do Campeonato voltara
a chutar em breve,

o Emissário Prlnclpe Palestra Com o Pre
sidente do Club Nautico Almirante Barroso

40. -
-

-

... Finanças
10 Secretário
2°. - - - Oswaldo
1°. Tesoureiro - Walmari
20. .; - - - ,Aldo Mario
Orador: Dr. Lauro Mussi

Departamento de Futebol : Hélio Caldas,
Moacir Teixeira, Lío Macedo e Nilton Comazetto

Conselho Fiscal: Camilo Mussi, Iríneu P.
Silva, Eno Schmídt.

Luiz Fernando Flores
Moacir Batista

Silva
Coutinho
Cu,nha

Expedito de Oliveira
,iExpedito �e Olvetrá, couhenldo e popular

de�,ortJsta da Cidade que mais crectem Sta. Oa
tarlpa p�lestrou com, a reportagem «Colored» na
resldene,lª. na ocasião o ,treinador baixinho com
um �o:rf�s,().n081a�ios uús disse! deixei à díreçãotecaieà 'do: palmeIras, para assumir outra de mai
or resp'?n!�é1bjlidade. o d€partame�to

,

Medico da
AgremIa.ç�o; ,p.erguntamos para o homem gorrlinho.na Ollol'tomdade se estava satisleit.o com o seu
novo ca�g� no club do povo, assim respondeu nos
qu(;) ID{ira:yllhaJ agora esta coroo eu queria.

i Fala9�� sobre o campeonato que se avisin
ha, o hOJAftn::deu sorriso e disse; vai Bel' de co

lh�l';Be.ll/Il:l0ç{)J () mElu Clüb,',vat entrar, no proxi.
!TIo cilwpeollato com o pê direito, pOis o que mais
101�reç,aa faIlliliá palmeirenseé o titulo Maximo
d�{33;-,;;Nã·({?{}toYaoladÔ, vimo.s'a foto do/sr. Ex
P�d�{}'d,E(RHvell'a,.(otaD1oso h{)mern gordinhol,"em

, pOg_e e�p�'CIIJl: para o Jornal '�Co}ored,.�
,

;.; -', . . "- --'
-

, .

:':ç}<::,�>;" :' �.'.".:,. ':".:::

o Emissarío «COLORED» PaIestou com a

Díretoría.
'

O Barroso esta mesmo otimista! Respeita os

adíversarlos, mais vai levantar o titulo máximo.
O quadro tuna, esta dlsposto arrasar mesmo

o seus Adivp.rsarÍo em busca do Troféu estadual.
Diretoria:
Presidente de Honrra . Genésio Miranda Lirs
Presidente - Dr. Moacir Werner
10. vice .. Dr. Patrlm - AUredo Kugler
20. - -' -

..• Social - Elerner Seeberg
30.. - -

-

... Futebol - Amir B udal da Si! va

NOTICIAS
o Clube tem muitas propostas para partidas

amistosas, inclusive Argentina. para depois do

T
'

_,.

N C t 't p- I campeonato Estadual.

,rança e ova ,ou ra ayao I o, plantel no momen,' to,
está bastan, te forte,

com, que contam fazer, ótima figura no presente,
O já conhecido jogador Trança tem seu con- Campeonato. Novas, contrações

.

sómente �pó� o

trato assinado com o mais querido sen�do noti- término de�te cal1?peonato. 9 ' blC�o na pr;,meIra,
c.ias, o S�SI dos pampa:.> recebe:-a uma boa ?ola�a aprese�taçao �o dla,20-1 fOI de �r:t!í 1.500,Ou.
do Palmeiras, em palestra mantida com o emlssano Nao conslderamo& Clu_bes, ...ortes ou ,fracos
"Principe" o rapas deseja mesmo mostrar�tudo o que nesta te.mporada, todo� sao ohmos, e esperam
sabe jogar; neste caso a sorte sera tbda do p'llmeiras. como nos, fazer u�a boa campanha.

,

,

pra que duvidar, o Sasi Gaucho querendo joga mes-
,

O Barroso �ao. pr�nde aUetas, desde que
mo para onde podt'rao Ir seJ� para progresao.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



ADIO CATARI

Esta estudante, tem. apenas 18 anos de Ida
de olhos castanhas, e cabelos bem pretos. mulata
no 8uro por tradição, cursa a 4a. serle ginasial,
a Eleição <ia Glorínha foi maior bilheteria do ------......---...................

ÇHrca de progresso no Radio Barriga Verde.
!\. Radio, guaruja de Florianópolis, esta em

grande fase de programações A J. 7 tem Agrada
do em cheio seus ouvintes espalhados por este
Brasil aíera aqui em Blnmenau tendo notado em

desenas de recpitores síntouisadcs em seus pre-
fi�R .

Alo Umberto Mendonça! Alo Diarlo da MI1Il
hã @ programa (Saudade do passado) que desperta
as Atenções em geral, não tem sido estudado ul
tlráaute poes duas estações atrapalham as sinto
nías na Honda do programa.

Radio Clube de Lages. Tem Novas progra
mações notunas Alem de ser fi única Emissoura
00 Est. que tem programas de audttorío Todos os

dias José Amaral ésta mesmo abafando Banca.
O reporter catartnanse, das Emissoras coliga

das esta prestando grande colaboração ao povo
do Vale do Itajaí, poes o Uberabense Renaldo
Ferreira esta na dianteira deste grande prcgrarua
informativo das emisscuras cclígadas.

" rincipe Negro" na

anhã
o Emissario =Prhicipe» Sf':�,\'3Z presente DO

programa -puato de encontro da Rádio Diádo da
Manhã, a convite do [ornalísta e RHdhIIiHt1i Antu
nes Severo seu velho!amigo � de autrora o famoso
lucutor, ficou Iutustaamado com DS planos do can

tar negro.
O «eolored- agradece a oportunidade.

E I é�t r o ..T é c nli c a
Indústria e Comercio S. A.

Sede: Rua Tenente Siloeira, 28 - Cx. Postal, 193

FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

"Príncipe Negro" I
Criou Uma Sociedadel
Para 0.5 Morenos

. Barra elo Ribeiro. (R.G. sul) especial - A Socie
dade culto Recreativa Uníão": Barrense fez €oroar-se

sua primeira rainha em grandioso baile de gala pode-se
adiantar que esta soc., e a unica nos pampas, que po
sui escola para crianças e adultos cancha-de boche. jo
go de pingui pongue jogos de passa tempo, e um qua
dro de Futebol só de morenos. A Soe, União Barrense
completou 2 anos de existência.

"

Bebidas ltaiat Ltda.
Fone: 184 - Praça do Mercado

-. D 1ST R I B U I D A R A -

Brahma - PepsiCola - Crush

Produtos Max Wilhelm - Aguardente N°. 1

- BEBIDAS FINAS, etc.

Nelson Bousembnok; o símpatíco Reporter
da Radio Clube de Bíumenau, é novo sub Geren
te da mesma. agora 36 coisa mudarão mesmo, o

Nelson é sem duvida nenhuma grande reporter
sabe adímíuistrar, é um grande csrretor de publí
cidades. Parabens meu chapa! Parabéns.

Radio Herval do Oeste tem novos transmís
sôres.

(Joaçaba] Irequencla modelndas para a emís
soura de Maior sintonia 00 Oeste Catarinense e

o que acabamos de saber poes a Capital do Oeste
a tempo lá merece isso.

O programa preto no Branco, da radio Nereu
Ramos de Blumenau. e um programa de primeira
grandeza no Radio Oatarínense Osni) abraço pela
grande ideia.

Por outro lado, 05 Blllmenauenscs estãe satís
feitos com o programa Bairro cidade em revista
Ja Radio Alvorada. A emtssora casula da cidadQ.

����o�'"'

o ��rajá do Radio
E descoberta nova minha gente, trabalha

no Radio a 6 anos, sempre teve dedicação para
locutor mais somente agora, é que vío seu sonhe

A Serêia
Maria da Gloria

"M i s.s Laguna"

migo que se chamava complexa de inferioridade'·
Interesante frisar é que (> sua alteza, apesar de>
não fumar pediu-nos oígarro. E rumando fort� fehi
to o diabo disse lutei anos .e anos irmão! sem;

perder as esperanças e
..

ai, esta o resultado. Lo;'
cutor das Emissoras Coligadas de St8. Sabe lá ti"
que é isso? ganho bem no radio, {enho boas ami"
sades na cidade. Pra que maetl Eim?

. ,

Agradeço isso 80 Tesoura Juníor, Nelson Ro�
zembress, e José Gonçalves todos da mesma e-t
missoura e organisação, parabens e. que prospe
re maes ah:tda, é, o

.

que desejamos 80 colega ra

dialista, no clichê acima o famoso «MarAja» em

pose especial para o Jornal o «Coloradv.
���

(Itajal) O Sr. Herctllo Tomaz Alves, alto Iun
cíonarlo da Guanabara, palestrou demoratlamentel
com a reportagem, manteve demorada palestra
com nossa reportagem, o conceituado cídadãe
«Colored" Hercílio Thomaz Alves, alto funciona",'
rio da Gueuadara onde reside com seus tamíüa
res, o nosso interlocutor relatou nos que é filho'
de Sta. Cat., nascido em Tuharão, e que Oambo
riú foi o míor motivo de sua visita a terra natal.

Perguntamos na oportunídade, 80 nosso vísí-t
tante sobre o _,desenvolvimento de 5_C., assiro ex

pressou/ é deveras fabuloso o desevolvlmeuto em'

raínha terra, r evolução é grande, e eu me folgo.
com isso, porque sou catarínense Je coração, se
rui para o Rio, o motivo foi só um estudar e opt
ter melhor. emprego, falando sobre ás Praias do,
Sul, díssi-nos 08 Cariocas sempre.Iataranas praias
de Camboríú, agora para mim esta praia, é melhor
duque à de Copacabana, e tlísse que partira
cheio de saudades de Sta. Cta. terra do seu cora

ção, parabéns, Hercilio desejamos à voes bôa es

tada nas ternas catariaa.

Rel.ojoaria GALZ
Mantem à Prefereneia em Geral

do Sul

Of.icina
de R O L A N D E R N
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Mulata.fl

M
.,:

" .' .

. Ca·niDinas (BspeclaljSão Paulo
,"

. -' .'. .. . _. -
.' . censtttuiu.se este baile dos «GOLORED8» Campi

ueu-o, um dml matores aoontecímento social do
ano, em todo territorlo paulista, Pois como se sa
be, este concurso foi criado em; Blumenau para
todo o estado Catarinense, em 1961.

.. ..

O povo de ramphias,· coasiderado o mais
culto em todo o Pais, seguiu o f xemplo de Blu
menau e monte Negro, dando mais amplo apoio
f> atenções, ao conhecíde e aplaudido «Concurso»

Segundo.Jnlormaçêes dá sr, Osmar Soares M.M. de ambüc Nacional.
Iuncíonanio do Banco do Brasil S.A. em Campinas, I .

O Emisarío «Príucípe» e a reportagem o
..COLORED» em nome do bom povo de Sta. CaL,

congratula se com o povo da Paulicéia pela feliz
e grande promoção. Guaxupe. (Minas Gerais).

Grande Interessse do povo Mineiro, pelo Con
curso MM.

(Especial) segundo noticias bem ínlorm3\hs
á Raça em Guaxupé est. de Minat' por inte r.ue
dío da Soe, Cultural Recreativa Pio Dauíão d:1-

quela cidade, vai eleger também a sua priUloh's
«Miss Mulata» egrande o Interesse dos ,;;ulL_w,,;
daquela região Mineira por tratar-se de lnêdiw
este concurso no estado Montanaes .

.. EI�Úa_'eID grande Baile, no, tenís Club. Carn
pidrJrq'Soc. elite de Carnplnas, á «�USS Mulata,
C.�11lpJ,nas a primeira cidade no interior Paulista,
a st;;gulr Santa Oatarlna, estado que, deu apolo ao

ePri.PGipe» em seus hleias, no qual vinha lutando
á teIDP9 desde 1957 sem alcançar qualquer suces.
80 satisfatcrio.

" .

.

.

.

.Catarinense ..

E O Plano
Samba os

II ti a "
Surgiu Nova Escola

" A c a d e m i c o s
de
daTrienal

O emtaário «Principe» entrevistou os direto .1 consagrar neste carnaval de 63, isso porque 060-
res dti soe. Recreativa cultural e samba «Acade-! ta a €scola de Samba com nada menos de 50 Ca

micos da Ilha» os senhor Juão Sebastião e Mora broxas lindas corno que, podemos diser as m aes

ci Gomes são os principais díregentes da escnla, liI1:das d,a capital, que da um verdadeiro realcí e

não .Ialtandc o conb eetdísslruo e grande roBão sr urilhautlsrnc nesta escola de Samba.
_ ,

H"P Si' .', -. .,. '1 de. S. .� C--'-'� Os seus baíl_helS de ca,f'nav�l s� rarao realizar
-. ,

� .,0 "lva, c"mpe,ao de ear nava � Santa clla
no moderno salão dos uníversttarros em ualestra

nr-a. Os «Ocadernicos da Ilha» tem tudo para se
com a reportagem «COLORED" oS �jiI'eto'{'es I!ps

Ocademícos ussim s e rxprcsaram, estamos pron
tos para fazer um grande carnaval. o povo já nos

conheci dernaes e a esta altura estamos bastante
otíutstas.

Parabéns {<ACADEMICOS DA ILHA" ielis
carnaval Florianópolis, o segundo Camaval do
Brasil.

o gov�rnador
Celso Ramos r a
solveuatiibui r
à A s s e ril'hl é. i a

..

Tec;niba dei po
. der eX60utivo e

ao Banco' de De
senv oLv.ímerrt o
do Estad o a co

ordenação
.

da-s
medldasde inte
re.s s e de Santa
Catar Lna , t en
do em .. vista o

P'Lano . Tri enal,
elaborado pelo
governo da Repu
blioa.

BrusquePrefeito de
R IIPOLOllepresenteções

R�presenta�ões e Conta Própria
Caixa Postal, 46

B L U M E NAU Santa Catarina

Oliveira, Filho S. A.
c ,o 1\1 E R, C J A L

Nem Só d�
Concurso

Vive as

Mulatas I

Revendedores DKW-VEMAG

OFICIJIlAS: RtUi t». Fúlvio Aducci, 500 (Estreito)
ESCRITÓRIO: Rua Deodoro, 15 . ( Centro)
End. fteIefJi,: PAULICO - Caixa Postal, 168

..
FLORIANÓP�US - Senta Catarina

ADAIR casou

mesmo! Irmão.

Agora a Senhora

Felisardo esta de

parabens por par

te dos 'Concursos'

que lhe desejam
Felicidades

O· Conselho do Dia
Sr. Ciro Gevaerd

-

. ':_,.,.' '. " -, :' ". .,

o camlnho do inocente é .che!o de provas e

sac�nicios', :mas tem sua fôrça na conmunhão.-
D. Bo�có; '. .

... ...
...

ÁS virJqdes da alma cristã são as do próprio
FIlho de Deus, como a IYZ que envolve e ilumina
a terra é a m�sma que a do . sol. - Veloso Pi-
mentel; martsta; ; .... .: ;

O amor de Deus é uma gloriosa sabedoria
181'8 _:_ Falece, no Rio, o. Cardeal L. Caleppí

lo Núncio Apostólico n,(j Brastl. .

.

.

.

Recebeu um exemplar do jornal "COLORED»
Hl assim expressou. E sem duvida nenhuma um

orgão de Aproximação. o Homem de côr esta re

cuperando o campo perdido e procurando dias
melhores que virão .. agora nos aqui 1e Brusque
queremos também participar-mos do concurso

cMIS5» Mulata, felicidades rapas leví avante a

IDEIA.

.
:0 Presidente da soe, 8 de Set: de Ftortanô

lia p.*le�tr?u com a ft'poftagem �ÇOLORED» pois
cowo;::�e sabe esta é maior soe. de morenos no

Estaq,p.:,i:}e:'S, C" O [ovem e prestigiado presidente
D�S f;e�.�aber;. que o seu major. desejo é a evolu
eao. ml!;lua Raca no Estado.

Blumenauense
Publicidade ltda.

Organização
de

A Unica Es:pecialízada em Fotoscreem

de Santa· .Cataruui

Impressão em cores - Vidros; Papel eucatex,

formica e tecido T-ecelagem Centenário
de �AMIÃO L.· MAFfEZZOU.1S.A.

Rua 15 de Novembro, 1398
.,: .. ; .... . ..

'

..

'".B,R'USQUE Santa CatarinaGUABIRUBACatarina Santa CatarinaBLUMENAU
.: �./�,.:.": ..' :''-.. ,

./..........." :-.;: .... :., ..
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Diretor do Jornal A TRIBUNA S O C i a I i s m O Cristào
'. Dura. ilte. �ste .�.no, .0. �.SO�ialiSDlO. crjstã�» .vol.• 'J má� v�otad�

... hu.,m.. a.ua e DO pe. c..
ado

.•.. ,0. s.c,. cial.is..

mo ��
tou a ser tema dt!. couferênciàs. debates públlcos atribuí a mfra esirutura ecouormca; enquanto e

e conversas particulares. De repente, surgiram os primeiro luta por uma solução.. sobrenatural 90S

teórlcos da "nova ideologia. Funda-los níuguêm problemas humanos, o segundo pretende uma 80-

sabe onde, querendo ninguém sabe o quê, come. IUQão humana e temporal; enquanto um quer. o

çaram a falar e a escrever sôbre uma certa posí, Reino de Cristo, o outro almeja o retaada do bo

cão doutrirrãriu, assumida pela Igreja. oposta tanto mem. Enfim, a oposição entre o
.

cristiani�mo e o

ao eanítallsmo como ao comunismo.
. \ socialismo não pcderla ser mais radical. E a opo-

.

.

Qual seria es.s..
a nova posição da Ig.rej»? De-lsiçãO ent.re o Céu, m.eta do c.ristianiSmO, e a T.erra..pOIS cle certa relutâneia Iuietal. durante a qual só meta de todo o socialismo.

.

,

sr- falava em «terceira posição», passou-se a usar, Os comunistas não pndtameenão exultar com

sem escrúpulos, fi palavra «bocialismo:t para de a nova pregação cristã. O soclaltsmo será sempre
terminar 8. nova postção da doutrina social da a antecâmara do comunismo. Os cristãos «socia

fgr�-jl1 O «socialismo ertstão- designaria Q exato listas» estavam prestando u:n inestimável serviço'
meio termo entre capítaltsmo e comunismo. a causa dH doutrinei comunista. .'

Além da propositada coujusão estabelecida A confusão criada 1)e10 uso do termo «socia�.·
entre cauitulísmo e tíberalismo, havia de estranho Iísmo» - só poderia causar males a eonsciêucia'
o Iat« (lp o snciettsmó, de qualquer espécie, mes- de grande parte dos católicos. incapazes de an

�o o moderado, mesmo () religioso p cristão. ter tender as complicadas distinções feitas p-Ios «80-

indo c!�mimf'ntf' condenado por Pie> XI no QUA· eíalístas cristãos» para rugirem ás condedações
DRAGE�IMO .\NNO. tendo sido mantida expres- pontifícias.

.

same nte a condeuscão na MATER ET MAGISTRA. -'-��----;",...-----------_.

I Sórnenre o sofisma, 11 má vontade ou a ignorâncla
I noderiãm permitir fi defesa de um «socialismo cris
I tão, clppois de Pio XI e João XXIII. menino de bem! O avante _Risada do Amazona, esta

I A pesar disso ?oi estavam os tais «socialistas com tudo naquele Club suburbano, segundo parece

/'
cristão!'» estribados em alguns textos e em uma o rapas desta vês vai mesmo. Segundo noticias rne
exeges e vesga dêsses mesmos textos. No entanto, nino dos sorrisos parou de Rir! Agora 80. joga mes

,H oposição entre o socíalísmo e o eristianismo é mo, hi que bolão meu chapa.

I total. TrHtll se, simplesmente, da oposição existente
entre (tuas concepções coutrártas ..ia vida Enquan-

110 .0 crlstíanísmn vê a causa dos meles souiais na

I
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou"

el4manO eduschl �=- .......
projeto otorgando. título de "Cidadão Paulistano" ao

�

I
sr. Leonel Briz�la, Governador do Rio Grande do Sul

,Romen simples dinarnico e onesto por naturesa, li e conhecido politico esquerdista do BrasÚ. Todavia,

que �. o sr
..
Germano Beduschi, sempre dedicou-se' C I A

êsse titulo anda não chegou às mãos do sr. Brizola

e dedica o Jornal de propriedade, a bem .da cOletivi-11 omercia M FRA Ltda. face a sérias resistências que estão acomulando no

dade em todo.s os sentidos seml're que é procurado, I
Legislativo da capital paulistana. O vereador Wahdi

B d h t
Geladeiras - Rádios - Bicicletas - Fogões - Ect Helou do partido Democrata C' tã t toi

? �r. �e u-ci 1 es a. sem:pr� p_:onto e disposto atender : I '. .,' rIS ao, que sus en ou

a Lodo;" COm a maior distinção, sem olhar côr ou ra-j J N A V E G A N T E S Santa Cararína ,o debate pela cassação do titulo afirmou que ri sr.

ça de quem quer que seja. Ainda fasernos seber os I ,; 'I'
Brizola é um oportunista e responsável pela inquíe-

nossos colaboradores e simpatisantes em geral lOque i tação que reina em todo o País. .

o senhor Germano Beduschi, é um dos maiore�� co-
'-�.,.."....;;...,.,..�"""",......-=�-=>��

..---------'
- (NOVA)

labor�dores das promoções do Sambista «Príncipe» Iou seja Concurso. «Miss Mulata" e outras promoções] .........,.""""'--�""""-----------------

de realce d "E' ." C I d
. o • 1

• a '-
.

O rmssarro O ore. ao sr. Germano i 1

B�duschi;, as m��s espr�ssivas simpatias o agrad.eci-I,mentes ua família de cor de S;a. Catarina. I

·_�-==---�-��·�·=�,-==_··��----�------I

I Auto eeânlca !:Ii: S\.� �\ � :".,......:.'?'..,j �'.-.•••
� �!T .�.'.-.�. ';"': ·l, I� g j.� i\\ :� �u � Ir, f

Canta com uma Equipe de Oficiais Competentes

R J
E�'Ce�uta Serviços. em Geral

1"11tia aao l"essôa Caixa Postal 575
B L U M E NAU Santa Catarina

l\1ENINO BEMDE

Hesistência Brizolaa
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DE: FRANCIS Sl;JGRUE

"

Em'ié:v€réiro de 1�22, quàD:dó, nôvo pontífice,
'o Ex- Cardeal Rattí, -declarava ao Sacro Colégio que
passarill., a :,(�hl:lD1ar-s.e Pio' 'XI e o.explica por que ha
vIa escolhiç1o .êsse nome, o Cardeal OConneU; de"
Boston"vi�java de trem de Nápoles para Roma. Um
iunciollfÍri6 do Vaticano que recebeu: o cardeal na
estação informou-o de que o conclave estava encer-

rado. c, "�<c ' ',.
"

'

O Connel] mal pôde ocultar sua contrariedade.
.Pela segunda: vez o Cardeal O Connell perdera a

corrida na: travessia do Atlântico; Em sua primeira
audiência com o Papa> Pio XI; O Connell falou do,
seu desgôsto, Pio procurou consolá-lo e: disse:

,

Estamos deveras pesaroso por que, depois da
sua longa viagem, não pudesse .estar : aqui a tempo'
pára a eleição. Desejàvamos ter pelo menos um re

presentante da hierarquia norte-americana ... Isso não
aconteóerá outra vez. Mudaremos a Constituicão A-
postólica. "

, "

' "

Pio' m.anteve a palavra. Alterou' a legislação do
conclave para determinar que se deviam deixar pas
S,Çl:r 15' dias 4a: morte em um papa para que a elei
ção do nôvo 'tívesée.íníõío, e mais três dias, se neces

sário, .para dar tempo a .que todos os cardeais che
gassem a Roma. 'Esta. e ainda a lei atual" embora as

duas semanas de jIlt�rvalo não se tornem mais uma

néssidade, pois os transport-es aéreospodem hoje reu
nir em Roma todos os .cardeaís em poucos dias.

"

,IJerhônió do .Século
O REINADO de Pio XI foi toldado pela ascen

são uma' fÍlesofia maligna. O nazismo dEU âo ditador
absoluto e ao totalitarismo um palco universal em
que representassem. Em 1933 Hitler tomou conta do
poder numa nação' que mal conseguira voltar à vida
depois dá, primeira guerra mundial. Pio XI classifi
cou Ó " nazismo como o demônio político do século
XX. Sabia o que era e o que pretendia.

Observou sêcamente a um amigo que duas car
tas deviam fazer cessar os boatos de que êle era um

moríbundo, Uma, contra o nazismo. «mít brennender
Sorge»):;(éom grande . preocupação); era impressa em

língua alemã, Foi, introduzida clandestinamente na

quele pais e distribuída aos s acerdotes nas, paróquias
áté o alvorecer do dia 'em quê j "âÊivia ser pUblie�:da-;
o domingo'de Ramos, 21 de 'marco de 1:: 37. Os ca
tõlícos alemães; cheios: de incredUlidade' e temor fi
caram ofégantes qU.$.ndo 'Os padres, nos púlpitos'd�s
igrejas, leram as'sMuitl�es palavras: (Continua)

S ZA
(João d� c�ui' e Souza) nascido em desterio, est de
Santa ��tariiJa: em 1863. já se tornara em 1398, um :lU

t?t bnlhan�;'de feição eptre realistas e parnasianas nâo
so em seu ,estado natal, como em 'Outros estados, que
percorreu, agI:egàdo a uriI!a" compania droamatica Nacio
nal" nas Junções 'deponto. Ate ás 'Ródas loterarias do
Rio' de .]aneito;ond2 'Cle esteve de passagem algumas
v,:ses e. contava com alguns poucos, mais dedicado» a

�mgos. Ja;: C;<irriecavam.t discutir-lhe o. nome., sendo ost

Jornais e 'revÍstis cariocas estampado. varias produções
sua�. Cruze Souza ,éra negro, filho de dóis negros,
antigos �sc�av()s e de sangue exclusivamente 'Africano.

.
. Ta� clr9.ünstançia muito concorreu para lhe dar

SlUgulandade, forma;ndo-.a vitima dos que ,se deixaram
lev�r.p�Io p�econceito d1 côr, suscitando generosa sim
pana e� algu.ns .;Outros, e viva curiosid!:J.de' em quase
tod<:s qlle;,ç:!1���vam ,a conhecelo-o mais só depois que

_

se fIXOU n;l .C'a,pltlll<di Republicá em J 3�1, é que éle
ganhou a, Jelçã(.) defenÍriva por qu� veio a singular-se
nas' Letras ;na�ionais, ,sendo hoje considerado como a
naturesa de poeta "mais" Rica ,e. mais poderosa das que

_ representava .a: corrente, simbolista do Brasil.
,

"

Cs!.:mtinu_são) no proximo. numero.

lIda.

Sede Blumeneu S. C.

I
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. .

me do pontifice. reSl-0,.CL"l monsenhor .Amléto Ton-lniU
santos os tres beatos, estábelecendo ..que sejatn

dini, Em seguida, João c';' ::ur entôou o «Veni 'Crea- lembradosrespetivarnente: a l°. deagostoi,'Ju1i�o
tor", Concluído o hino, o Papa pronunciou a solene lEymard; a.12 de�janeiro, Antôllio Fucei; e a)7 de

fórmula.�da canonização, Ci.::-::1 a qual decretou e deu I setembro; cFrancisqo <ia camporosso,

Prega União em

Torno a
Rio, (Estado) - O Cardeal D. Jaime. apopeta da Pátria .. �

C�mara,disse:ontem em seu programa ra-! Referindo-se a d. Sebastião dissg

d i o f'on i c o semanal que todos os bra s L>.' que, «embora de. carater bondoso e con __

Le i ro s devem unir - se em torno da Ban- i o iLfador , mais incluindo a vencer pela
de i ra Nacional, _"para que ela não lhes idiplomacia do que pela força temos � em

seja a r rebatada ..,pelos';gue ,pr$ferem 'ver I'
....

...
.

o o ruae i r o do SUl. sUbstltUldo peLa.Toi> I

o e e pelo martelo» . l
O oardeal explicou que em uL timo

progr�D;l� não se r e feri� ao. c�r��al, d·1
Sebas c i a o Leme como UEb ant í.mí Lí tar Ls eí

. , ,
� ta, longe disso e vou p" rovar por que» '.

t

• em como inumeros peregrinos procedentes principal
n ,< te de Paris e de Grenoble,; e representações das �St��gtãQ_c tE.f.l.gh2.:..§e��s_��rso feito por

,nchns religiosas a que'\pertencHam ostres novos ocasião dof6entenario d-a
-

revo'1ução de

1817, «para desarmar as nações ,,-. disse
d. Sebastião - seria .pr e c

í

s o um desar
mamento impossivel:: desarmamento das

ambições .�O anti;r.ilítarismo que se con

funde com o Lnt e rne.c ionaLí smo -é um cri
me. As cLaas e a a rma da s são necessarias
para defender o territorio da Pátria a

Em seguidas, recebeu a obediencia de varzos sua integridade a sua Lâ b e rdade . Não

�relados, C! carde�l Arcádio Larrano, prefeito da pe.rmi t
í

mo s "que se desprestigiem o Exer

�ongregaçao dos Rüo�, c�m um advogado consisto- cito e a Armada, pois eles são as pag i-:

nal, postulou a canomzaçao dos .tres beatos. Em no-nas de OUr) 3 1 113 1" "J. i 1t ,) ;: L" le s cT�eve a

J XXIII Canoniza Trêsao
.João XXIII compareceu à cerimoma de canoni

zação dos beatos Antônio Pucci, Pedro Julião Ey
mard e Francisco da Camporrosso; embora, a. conse
lho médico, tivesse assistido apenas á metade .das

cerimônias que duraram tres horas.

Nas tribunas levantadas em .tôrno do Altar da

Confissão e de ambos os latos da ábside, achavam-se
49 cardeais, membros do corpo diplomàtico, do pa
triciado romano, a delegação italiana chefiada pelo
ministro Taviani, p�rsonalidades eclesiastícas e leigas D. Jaime

s ritos.
À cerimônia teve-Inicioi às S"horas e 30 com o

«anto das :::"itanias, Uma honi:mris' tarde, o Papa pe

netrou na Basilica Vaticana, conduzido na (Sede
Gestatoría) sendo saudado com o canto (Tu és Pai,
trus) executado pelo côro da Capela�Sixtina,

• espectalmente projetado para fados
os veículos Wilfys com tração nas

4 rodas.
• puxa, levanta, arrasta, derruba e

arranca até 3 toneladas e meia.

• versátil, eficiente na indústria, no

campo, nas construções, na pesca e

na agricultura.
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seus discursos patrioticos diversas e

nml.t iplas demonstrações de apreço às
oLas s e s armadas e suas esperanças na

atuação dos homens aos qua
í

sd e modo

etp':'eial está Gonfiada
...
a integridade

da Pátria, a paz e a ordem em todo o ter
ritorio nacional.»

Africa -Segue o ·\_-t�

A �rica encontra-se a caminho de recuperar'
alguns séculos de esquecimento histórico, despertan- :;
do agof:- 8;S nossas.esperanças, e exigindo .umpouco
de paciencia dos demais. povos'., QullI1do tiver ultra-:

"

passado as suas grandes crises de desenvolvímentó ...•.

quando puder diririr os seus próprios destinos, há--êÍ�
i rorn�cer ao mundo. a sua cóntríbuíção revigoradora;

'

I bafejnrido-o com val?res novos ,do .espírito,. e fortale-«

I
cendo os .desgast.�s dél econorma mterl1aclO.nai. H.ojerperguntamos quais seriam_ os hàbitos definitivos do

I• �riC�� ,!lo,d� a

..

m..anhã. ' ..

c

om.
s

..
er

..

t

.'
e.z.a a. s.u.a

ali
..

·

..
me

n.
t

..

8çã
.•..

O

.•.....•.na� sez.:.a diferente da nossa: enquanto consumirá
mais pao do. que em nossos .días.. nós comeremo��
I :nais. bananas, ,poiS o. intercâmbio' com o Estrangeirô>i
IJamalS perd�ra o s�u caráter bilateral. E.a despeító'
í d� US2� �s linguas mglêsa e, francêsa nas relaçõe�f
I díplomáticas, uma se. tornara. um europeu ..

o qu,e'
j repre�t'nta O acrécimo de um tipo precioso n� aritro';'
pología cultural dos povos civilizados,
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