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DEUS

PÁTRIA

RAÇA e

FAMÍLIA

COM QUE INTERESSE?!.
E' mesmo espantoso, é nies-

mo para desconfiar, da furii

Com que se lançou nu praça de

Suo Paulo,' um órgão, que e«n
suu colunai chama a atenção
da raça negra.

Mas senhores, não têm o di-

reilO de fular em nome du ra-

ça, aquele que uindu ontem a

vivu força queria ser "branco",

uquèlc que nunca se interessou
'pelo 

problema do negro do
lirusil, uquêle que viu e cunti-

núu a ver, (com todos os ou-

tros negros que se dizem inte-

lecluuis), o-desprezo da ruçar.

e que no entanto curvaram-se
""áo 

pezo de suas coneiencius

como covardes. Estes, nós os*

negros de brio e de vergpnha,

devíamos tel-os nu çoutu, das

^-verdadeiras- beslns-férâs,* de i

verdadeiros capitães de maio,

que eram o terror de nossos

maiores, de verdadeiros leões

du ruçu. Não têm o direito de

fular ein nome du raça, aquele

que só u quer, para servir-se

de instrumento político. Não

tem o direito de falar em nome

du ruçu, aquele que pela astu-

cia du maquiavelismo e o abu-
so de ingenuidade, dos lio-

nem negros, arrastou-os de

jnas 
em punho, voltadas pu-

vJo altur sugrudo da pátria,
levando assim o luto, a dòr e

u fome, a milhares e milhares

de lares, cujas esposas choram
uindu, a faltu de seus esposos,

e mães a de seus filhos queri-
doa. Quantas creunçus foram

jogadus ao destino da sorte?

Quantas viuvas? Quantos mu-

tilados? E' portanto, necessa-

rio, é preciso, urge, é de grau-

frq

de importância que todos os
negros saibam, que o desclus-
sificado, não tem de forma, ai-

guma, o direito de se upresen-
tar em nome da raça porque,
dela, êle nada quer, a não ser
a sua maior desgraça. O ntgro
tem, servido paru os.maus bra-
sileiros e maus políticos, sim-

plesmente de "tapete" e nada
muis, e ugoru dizer-se, que um
tal, "homem" venha pedir ou
mandar a raça negra lêr!...

Quanto sangue derramado

por todo Brasil, quantas vidus

perdidas, quantas preçiosidsr
de» para a nação roubadas, e
além de todo esse crime, que-
rer ainda lesar mais uma vez
a raça e a pátria?

Com que conciencia, com

qtie"cura(er?" De jndab ou de
traidor? O negro já trabalhou

muito liara o Brasil, já lutou
muito em sua defeza como
também já cooperou pura o
êxito «de todus as revoluções.

Agora o negro quer descançur
em paz, quer viver paru a sua
família, para a raça e para a

pátria. Mas nunca para os ma-
rotos políticos de meiu cusucu.

O negro vai construir suu
família, e uma família nunca

poderá ser sadiamente cons-

Iruida, nas peripécias da guer-
ra. Portanto, é inútil, c ex-
cusado. ü negro não irá mais

para revoluções, não marchará

mais para o campo da luta,
afim de defender partidos ou

políticos. Mus murchará como
os bravos soldados do Brasil
na defeza da integridade da
Pátria.

Pedro Paulo Barbosa

Uma pagina Ghristã panjs Fnirteiegriios
JUDAS ISCARIOTES

"Ai do homem por quem
» o Filho do homem é traído...

"Melhor fora pura êle não
tivesse nascido...
"Tendo caído de rosto, o seu
corpo rompeu-se pelo meio
e todas us suus entranhas se
espalharam,.. e êle foi-se
embora para o seu lugar".

Jesus-Cristo. — Disse eu dum
só homem: "Melhor fora para
êle não tivesse nascido", dum
só, Judas, uma das colunas,
aquele que comia O pão CO*
migo.

Nisso, como em todas as pá-
ginas do Evangelho, eu quis
instruir-te. , ,

— ü medo, o desgosto, a tris-
teza que me fizeram derramar

lagrimas de sangue, no jardim
das Oliveiras, não vinham
nem de Ilerodes, nem de Pi-
latos, nem de Barrabás, mas
do crime de um dos meus, um
daqueles a quem eu dava, to-
dos os dias, o beijo de paz cha-
mando-lhe meu amigo.

— Tu não serás um chefe di-
gno de niim — pois tu não te-
rás sentido o que se pôde sofrer
por mim — enquanto não ti-
veres superado essa ugoníu:
ser traido pelos teus, calunia-

. do pelos 
"de tua pátria e de tua

casa", beijado por Judas.
Desconhecido pelos de Na-

., zaré, conduzido á montanha
para ser precipitado; calunia-
do pelos sacerdotes, entregue
por um apóstolo, crucificado
por aquele povo que eu beue-

|»^curado^^iep^Z 
Visita do Exmo. Sr. Dr. Bento Borges

da Fonseca, Chefe de Policia do
De que te queixurins?

Se receberes dos homens
a tua recompensa, como lerias
direito á minha?

Quando me tiveres servi-
do muito tempo e valentemen-
te„> coroarei a tuu oltra e o de-
clinio du tua vidu, dando-te
parle ao meu cálice e à sua
mais profunda amargura.

A ingratidão dos homens eu-
sinar-te-á o que tu me custas-
te a mim, o que me custaram
us almas que te confiei.

Provarei a tempera do teu
coração, o valor da tua fideli-
dade; saberei se Irabalhaste

por mim ou pelos homens.

0 beijo de Judas é a prova
do. ouro, na hora em que o se-
nhor se prepara a nos pedir
contas dos dinhejros que nos
confiou.

Jj
(A. Bessiéres, "F/vangile du

„.Çhbí", tradução, de,) . f. , .

Arlindo Veiga dos Santos).

Isto é comtigo
Irmão negro:

Atentai sinceramente para
o que te digo.

O sangue de teu avô, negro-
escruvo, banhou a pedru fun-

dementai de nosso progresso?
O seio de tua avó, negra-es-

crava, foi o berço, foi o prin-
cipio de vida de nossa nacio-

nalidade?

Exatamente. Isto a síntese
' do que foi o negro-escravo no

Brasil.

Pois bem. Nossa pátria não

quiz ser grande sobre o indi-

gno, (porque brilhar na la-
ma?). Igualou-te a mim, meu
irmão; deu-te Ifórus, não só

de liberdade mas também de'
igualdade.

Ignora-lo tu por acaso? .

Vinde comigo, irmão negro.

À hora é de ação, integral,

unisonal

O Brasil precisa de ti.

Ele faz nesta hora incerta

de transfiguração de costumes,

a arregimentação de todos os

seus valores, morais, tateie-
ctuais e físicos.

Porque, negro-irmáo, te es-
condes, te retráis?

Porque, negro-irmão, ho-
mein-livre, desmentes a valo-
rosa fibra de teus avós — ne-

gros-escruvos?
O momento é de ação, e

aquele que se esconde; que
guarda comsigo o que vale, ó

pôde fazer não faz, esse, brun-
co ou negro, não tem o direito
de ser brasileiro! .,

Estás certos de que podeis
dizer com orgulho — sou bra-
sileirof,

Isto é comtigo I

Irmão .Branco

Estado, á sede da F. N. 3.
Betava em visita á sede so-

ciai da Frente Negra Brasilei-
ra, o exmo. sr. Dr, Bento Bor-

ges da Fonseca, digno Chefe
de Policia do listado. Sua s.
s. fez acompanhar de sua
exma. senhora, Tenente Cel.
João Çabaflas e rei lentante
do sr. Diretor du Guarda Civil.

A reunião social, que foi
muito concorrida começou ás
20.4o e terminou ás 22,10. S.
s. foi saudado pelo sr. Dr.
Paulo Dutra da Silva, fazendo
ainda uso da palavra o Dr.

Chefe de Policia, Tenente Cel.
João Cubanas, representante

do sr. Diretor da Guarda Ci-
Vil e o sr. Pedro Paulo Barbo-
sa, que em rápido improviso
orou em nome das frentene-

grinus.
Finda a reunião os visitantes

percorreram demorada mente
os diversos departamentos da

P. N. B. levando dos mesmos

ótima impressão.

S. S. foi vivamente ovacio-
nado pelas frentenegrinas ao
rcirar-se.

Beneficência
?••? v, , Vi ii... ~'*¦£*¦

A natureza estabeleceu entre os
homeus certa simpatia que nos faz
•ofrer dos sutrimemos que vemos
em outrein, e nos move a consolá-los.
Coração que só aos próprios 

"males,

se üuciii, é coração desnaturado.
A sociedade aperfeiçoou esta ins-

tintivu simpatia, fazendo-a virtude,
e uma das primeiras sociais virtudes.

Pus a necessidade da beneficência
no topo dos sntimeiitos generosos,
formando*! tipo: a beneficenciu e a
generosidade. A grandezu e a prós-
pendade nos costumamos: chegam a
causar-nos as delicias, mas, entre to-
dos, o pruser mais vivo é ser da fe-
licidadu alheia, objeto de veneração
e reconhecimentos dos homens, por-
que a humanidade honra e preza os
que foram seus bemfeitores,

llá, porventura, um só meio de
socorrer o desgraçado?

Só o our.o terá o privilegio de con-
solar penus, e enxugur lagrimas? Há
mil maneiras de exercer a benefi-
cencia. Quem não pode ajudar seus
irmãos com dinheiro, sacrifica-lhes o
tempo, os hábitos, as inclinações, e
eu nao receio acrescenta* que o mais
zeloso e generoso bemfeitor do po-
bre, é o mesmo pobre.

Porque a beneficência, porém não
consiste precisamente em arrojos ge-
nerosos que levam ulguem a arriscar
a sua vida pura salvar u de outrem,
esta virtude tem outras muuifesta-
çòes, entre os pobres, cujos socorros
mister é que sejam perseverantes pu-
ra serem eficazes.

Fácil seria multiplicar até ao infi-
nito os fatos que niostrum o pobre
exercitando em obscuro silencio a
suu beneficência engenhosa; mas para
citar somente aquele cuja uutentici-
dude e mérito fórum reconhecidos
pela corporação mais ilustrada da
Europa, memoruremos esta respei
tavel 

' 
Henriquetu Uurdem, a qual,

trinta anos repelida do lar e do co-
raçào paternal o acolheu no dia do
Infortúnio, alimentou-o por muitos
unos com o fruto do seu trabalho,
esqueceu as suus próprias emfenni-
dades, paru velar um delus. Só u nós
pobres é dado experimentar em toda
a sua plenitude esta piedsde que
identifica com as alheias penas; só
nós é que sentimos a compaixão que
abrange toda a extensão dos sofri-
mentos e a simpatiu, dos corações
que nos diz ser natural socorrer o
indigente. E então porque nós, meus
irmãos de raça, nào havemos de nos
encararmos, trabulhur pura o pro-
gresso crescente du nossa caixa be-
neficente, na F. N. B. ? Pensai bem,
meus irmãos, no dia de amanhã, nen-
ta estrada pedregosa da vida cheia
de males. Vede nu caixa beneficen-
te, a arvore frondosa e copada, cujos

frutos saborosos colhereis amanha
li se assim fizerdes, podereis crer
que será este o passo mais agiguii- i
tado, mais heróico e quasi divino,
que Deus, o Pai de todos os homens,
o abençoará. Todos, pois, a F. N. B.
no afã de amparar a esta gloriosa,
iniciativa da mesma.

B Y. I J A - P L 0 R

Biblioteca da F. N. B.
O sr. Deocleciano Nascimen-

to, acaba de doar a Biblioteca
da Frente Negra Brasileira,
com os seguintes livros, na
maioria, clássicos, nas línguas
francesa, ingleza e portuguesa.

Estrangeiros: —¦ Historie et
Philosophie; Madcmoiselle de
Camargo — Botnan; Alice —
roman dHier; Les Trois Du-
chesses; La Toisétne Année de

grammaire — por Larive Fleu-
ry; Leçons sur les epidemias et
léhygiéne publique; A Class
Book of english — Prose;
Bufullo Bill Booder — Storie
n.o 12 Cleopatra — by H. Rider
Haggard; Líghts — to — Lite-
rsture — book three; Nacio-
nais: — Revista Politechnica;
Morrer de Véspera — Roman-
ce de Rocha Ferreira; Proble-
mas de Urbanismo — Kng.
Luiz Aranha; Ação Sumaria-
sima de Remoção de Tutor —

polo Dr. Vicente Giacolini;
Gramática Portugueza, curso

primário, La edição — por Jo-
sé Veríssimo; Madeiras do Es-
tado de S. Paulo—por Hauscar
Pereira; Formalidades do Ju-
ri; São Paulo Medico — orgam
cientifico da classe medieu
paulista; Homenagem da So-
ciedade de S. Paulo ao embui-
xudor Dr. José Carlos de Ma-
cedo Soares, em 264-1981, com
discurso do homenageado e do
Dr. A. de Almeida Prado; Tris-
te vida de um pobre soldado,
Façanhas do bandido Antônio
Silvino e Fiança criminal —

pelo Dr. Otaviano Vieira.
São vinte e quatro livros

(pie vêm engrossar a biblioteca
da F. N. Ba e aou seu doador
a direção sumamente agradeço.
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Comunicados da F. N. B.

A VÓZ DA R A Ç A

SECRETABU 'GERAL

Correspondência recebida

Do dr. Frederico V. L. Wer-

neck 111. d. Diretor do Depar-

lamento do Trabalho, infor-

mando não ter sido encontrado

os papeis que se referem ao

caso do nosso associado o sr.

Roberto Ferraz.
 n/ providencia: —' va-

mos procurar em nosso arqui-

vo, e informaremos oportuna-
mente.

Do dr. Honorio Silos, m. d.

Chefe do Expediente do De-

Comunicações

, Comunicou-nos o Dr. Pes-

sôu Guedes, une ia proceder
exonerações: de Guardas que
ali entraram pelo prestigio da

F. N. B., porque têm os mes-

mos o sen prontuário no Ga-

binete de Investigações, recor-

rendo o fichario, notamos que
a não ser o sr. Constantino No-

brega, os demais não são a-

sociados do F. N. B.

QUEIXAS RECLAMAÇÕES
E SOLICITAÇÕES

Do sr. Alfredo José Soares,

Oj r>. ramo

em 27-2, José Mariano Rosa; I Raul J.

em 2-3, Alfredo Alvarenga; kdo Alistan

em 20-2, Francisco Oliveira 1 Sebastiã

partamento do Trabalho, in- Escrivão de Paz e Oficial do

formando que aquele Departa- Registro Civil de Calaguuzes,

mento, atendendo u solicita- Minas, recebemos curta com

cão desta secretaria, forneceu referencia a solicitação leita

passes aos nossos associados, pela nossa associada a senho-
1 . .. ._..i. n;.,i,« ininiiiu Marco ma: —
trabalhadores agrícolas , srs. rinba Antoma Marcelma:

Antônio,CesarioCruzeDelmi- solução:.- prepare a impor-

ro Pereira de Souza, ao primei- tancia necessária, e pode se

ro para Avuré, e ao segundo apresentar a secretaria geral

Eli! Oneluz. da F. N. B., para completa so-

lução do caso.para Queluz

Do Dr. J. C. de Ataliba No-

gueira, m. d. Secretario da In

terventoria do Estado de S.

Paulo, informando ter tomado

em consiileração, o pedido por
nós solicitado a favor do nosso

associado sr. Osvaldo.

Do exmo. sr. General Datro

Filho, m. d. Comandante da

2.a Região Militar, informando

não poder conservar em São

Paulo o nosso associado Sur-

gento Sebastião Jacinto de Oli-

veira que foi transferido para
Mato Grosso, pois que o mesmo

foi transferido para aquela Re-

gião.-por ordem do exmo. sr.

Ministro da Guerra, informan-

do mais, que tais, pedidos de- ção.
vem ser solicitados por peli- Da genhorinha Lázara Lo-

ções, que deverá ser informada 
pes Cavalcanti, no mesmo sen-

- pelas autoridades sob cujas or- ti(j0j providencias enérgicas
»l*-** dens estiverem servindo os pe

.. <i''~' ticionarios. 
•-*•*< «¦¦¦-«• •. «•

A nossa associado a sra. Mar-

colina Silva, resi«lente a rua

llerculano de Freitas n." 53, de-

ve se apresentar na secretaria

geral da F. N. B„ pnra dar

cumprimento a obrigação <pJ£

lem com a senhora Josefina de

Tal, residente a rua 13 de Maio

IV 35.
A sra. Marcolina deve &e

apresentar no dia 15 do cor-

rente.

Do sr. João Antônio Martins,

nosso associado, com referen-

cio a importância que lhe deve

a sra..Maria Rosa Loureiro;

encaminhada, aguarde solu-

- ' •

Do dr. Pessoa Guedes, m. d.
-Diretor da Guarda-Civil de S.

Paulo, recebeu esta secreiaria

o seguinte telegrama. — Sr.

Isaitino Veiga San los — Frcn-

te Negra Brasileira — Rua da

Liberdade n.o 1% — S. Paulo.
Recebi vosso amável convile

nome distinta associação Cias-

se pertenceis P, T. Não fora

encontrar-me preso leita esta-
ria com justíssimo orgulho nes-

sa hora espanção fraternal en-

tre filhos que foram farol civi-
lisação Brasileira P. T. acorre

i mais fato visita essa Associa-

ção meu iminente amigo Dr.

Bento Borges Fonseca figura

prestigio nacional quem pres-
tais justa homenagem qual me
associo coração PT Um hur,a
Frente Negra Brasileira. P.T.
Enviarei v representante PT.
Saudações Dr. Pessoa Guedes.

Do Tenente José Inácio do
Rosário, n/ Delegado Especial
na cidade de Rio Claro, rece-
bemos cartas sobre o andamen-
to social Frentenegrino na-

quéla cidade.
Agradecemos

Do sr, Alcino de. Morais,
digníssimo Delegado Presiden-
te da F. N. B. em Campinas,
recebemos carta solicituudo
informações sobre diversos as-
suntos que necessita no mo-
mento.

Ao mesmo já foi enviado

cartas dando as informações
necessárias.

Na portaria da F. N. B., cn-
contram-se para serem entre-

gues aos seus destinatários as
seguintes cartas.

Srs.:, ¦— Manoel Ricardo
Bomfim, Benedito Camargo,
Francelino Gonçalves de La-
cerda, Roberto ,, Archangelo,
Francisco Alves, João Batista
Ribeiro, Waldomiro Arruda
Castanho, e Sinezio Lyra
Falcão.

Sras.: — Barbilia do Prado
Pereira, e Hemilhana Silveira.

¦>lV<f 
J,;S

estão sendo tomadas.

Pedimos o comparecimefito

em nossa sede sociul, do sr.

Aristides Marcondes, residente

a rua Bandeirantes n." 72, para
tratar de assunto de seu inte-

resse.

Do sr. Otávio Sebastião de

Magalhães, residente a rua To-

canlins n." 8: — Encaminhado,

porém, nada de positivo no

momento, pois trata-se de um

caso embaraçado.

COLOCAÇÕES

Não tivemos solução alguma

dos pedidos da semana passa-
da, aguardem chamada.

CONTAS A RECEBER DE

ASSOCIADOS

Os associados queixosos nes-

te sentido devem comparecer

a S. G. da F. N. B.

Os associados que apresen-

taram queixas na semana pas-
sadu e que não tiveram solução

deverão comparecer na S. G.

para novas providencias.

A partir desta data o Expe-
diente da Secretaria Geral, pa-
ra os Senhores Associados, é
das 14 ás 16, e das 20 ás 21
horas, fora desse horário a
mesma não atenderá ninguém,
salvo seja casos de revelancia
e de gravidade,

Procurem semanalmente o
andamento de suas queixas
neste semanário.

S. Paulo, 3 de Abril de 1933.
Pelo Secretario Geral —

João Francisco de Araújo, 2.*
Secretario em.exercício.

em 21-, Elias Augusto;
em 25-2, João Dias de Caiu-

pos;
em 27-2, José Pinto Silveira;
em 27-2, José Maria de Anui-

jo;
em 1-3, João Batista de Cas-

tro
em
a
em

Geraldo;
em 2T)-2, Galdino Cândido de

Castro]
em 25-2, Joaquim Gonçalves,;

em 3-3, Olivio ROM du Silva;

em 6-3, Maria José;
em 0*3, Eva du Silva;

em 1-3, Oscar de Araújo;

em 6-3, Miguel Martins Lei-

le: r 
,

em 3-3, Maria Luiza;
em 3-3, Silvio de Morais;

cm 6-3, Joaquim Rodrigues;

em f>-3, Maria liaria;

em 7-3, Waldomiro Rosa

Manuel;
en 6-3, Benedito Martins;

em 1-3, Pedro Antônio dos

Santos;
em 1-12, Albino de Godoy;

em 5-3, Maria Cândida No-

gueira;
em 0-3, Mario de Oliveira;

em 12-3, lida Costa Barbosa;

em 9-3, Maria Benedita;
em 10-3, Graziela Abreu;

em 11-3, Maria Moreira;

em 11-3, Sinesio Lira Falcão;

em 10-3, Custodio Galdino;

em 9-3, Avelino da Silva;

em 8-3, Rita dos Santos Bru-

na;
em 20-3, Julia Maria da Sil-

va;
em 20-3, Ana Campestre;
em 18-3, Ivete de Souza lias-

tos;
em 18-3, Manuel Macedo A-

rantes;
em 15-3, Francisco Jacynto;

em 16-3, Anlonio Morais Pi-
lho;

em 20-3, José Antero do An-
drade;

em 18-3, José Francisco Cba-

gas;
em 18-3, João Sampaio;
em 17-3, Benedito Barbosa;

em 27-3, Sebastiana Ramos;

em 1-4, Esidro Ribeiro Sil-

va;
em 31-3, Maria Luiza Ama-

ral Campos;
cm 23-3, Paulo Claudino Je-

sus;
em 29-3, José Queiroz Bom-

fim;
em 26-3, Aparecida Cosia;
em 2-1, Benedito Monteiro;
em 27-3, Benedito Vitorino;
em 6-3, Anlonio Martins Lei-

le;
em 2-1, Cândido Militâo Bi-

beiro;
em 18-3, Isidro Maia;
em 9-3, Hortencia Ferraz;
em 25-3, João Alves da Sil-

va;
em 29-3, Ursula Gonçalves

Fonseca;
em 18-3, Zuleika de Souza

Bastos;
em 29-3, Benedita Anisia;
em 31-3, Zulniira de Oliveira.

Soma 63

Leonor dos Santos
(chefe da portaria)

tal «le 'M 
requerinentoai sendo

<loz«' por serem menores,
Não Poderio ser eleitores,

para essa primeira eleição 0
lotai «le 3.207, «|ue no próximo
numero mis citaremos os no-
mes. Total 1.119.

S. Paulo, <t «le Abril de 1933.
Amaral, Sub-Cliefc

Istanento Eleitoral,
ão Barbosa da Silva,

Chefe do Alistamento Eleitoral.
Auxiliares Escreventes: Ari

Caniiuéa da Silva, Evangelista
Carlos Cruz, Geraldo da Silva.

Secretaria
Cartas expedidas paru o in-

lerioff do Estado pedindo cer-
tidões para fins Eleitoraes,
1688.'rendo 

sido atendida, 825.
Não foi encontrado nos «lilos

cartórios, 500.
Não obtivemos respostas, 300.

Rara a Capital foram expedi-
das as seguintes cartas, 1.328,

Tendo sido atendidas 691.
Não constava regislra«las, 199.

Voltou por falta de ter da-
dos errados, 135.

Total das certidões- expedi-
das, para o interior e a Cu-

pitai, 3.013.
São Paulo, 1 de Abril de

1933.
Rubens Ribeiro Costa, enc&r-

regado das correspondências
da Capital.

Ari Cananéa da Silva, cbc-
fe da correspondência geral.

Sebastião Barbosa da Silva
chefe do Alistamento Eleitoral
da F. N. B.

patrício NEGRO:
Amas o Brasil?

Estás disposto a lutar pelo
levantamento físsico, moral e
intelectual dos negros brusi-
leiros?

Queres aprender a conhecer
e u combater os inimigo* da
Pátria?

Procura jã a
Frente Negra Brasileira

S. Paulo — rua Liberdade, 196

BOLETIM N.° 5

Diversas Noticias
COLABORADORES

Precisando de organisar o

seu corpo de colaboradores e-

fetivos para esta folha, o seu

redator pede dos que «piizerem

colaborar nela, dovtrio f»z«T

os seus trabalhos em liras «le

papel, possivelmente, almasso,

escrita de um la«lo SO, com le-

Irus bem legíveis, sendo a ma-

quina, melhor e na orlogrufia

moderna. A linguagem «leverá

ser simples, bem como o es-

críto, gramaticalmente, corri-

gido pelo autor.

ENFERMA

Acha-se enferma, a exma.

sra. I). Gabriela «le Godói, na-

tural de Auraras e aqui resi-

dente, ú Alameda Barros, 23,
nu mesma casa, acha-se

também aguardando o leito, a

exma. sra. D. Elvira Brandão,

nossa admiradora.

Aguardando o leito no quar-
to n." 38 «Io Hospital Alemão

Qnde foi subinetidu a uniu in-

lervenção cirúrgica, se encon-
tra a sra. Muriu Rita de Cur-

valho Leite, esposa do sr. José

Domingucs Justino Leite.

Visita

Recebemos em nossa tenda

de trabalho, a honrada visita

do nosso amigo e ardoroso ba-

talhador pela causa do PMfQj
sr, José da Silva Xavier, rseb

dente em Santos. O nosso a-

niigo muito promete fazer pela**
"A Vóz da Raça", naquela ei-

dade, feito este, que, antecipa-

damente, agradecemos.

NEGROS!

Não esperels a hora «lp dor

e da angustia, para prevenir-
de». O homem prevenido, tem

probabilidudes duplas. Alis-

tae-vos hoje mesmo na

Cotei Beneficente da FRENTE

NEGRA BRASILEIRA

Hermogenes Primo

Retirou-se para Ribeirão

Preto, onde foi fixar residen-

ci«, u nosso admirador u ¦$*

Cumprindo com as Ordens

emanadas. «)«> Conselho Dire-
tor e bem assim com o Bft, 23
do reg. «Ia mesma, faço pu-
blico o seguinte:

Pevem prestar suas contas

Devem comparecer até o dia
10 do corrente mez para li-

quidar suas contas os srs: Car- forçado frentenegrino, sr. IU>**^f

inelino Rocha da Silva, Braz mogenes Primo, ao quu in-'

FRENTE BRASI-NEGRA
LEIRA

Sócios entrados durante o
mês de Março e Fevereiro de
1UÍ13.

Em 22-2, Silvano de Gamar-

go;
em 22-2, Sebastiana E, da

Silva;
em 3-3, Benjamim Marque»

da Costa; • .','¦'••-i

ALISTAMENTO ELEITORAL
Requerimentos feitos, alé o

dia 4 de Abril.
Despachado pelo Juiz da La

Zona, 215;
Despachado pelo Juiz da 2.a

Zona, 140;
Despachado pelo Juiz da 3.a

Zona, 280;
Despachado pelo Juiz da 4.a

Zona, 112;
Despachado pelo Juiz da 5.a

Zona, 85.
Despachado pelo Juiz da 6.a

Zona, 222;
Despachado pelo Juiz da 7.a

Zona, 45. Total 1.149.
Requerimentos prontos' para
tirarem o titulo, 1112.

Foram indeferidos pelos jui-
zes das diversas zonas, um to-

Antônio Custocio. Se estes se-

nborsj não YÍerein dar uma sa-
tisfaçào dos seus débitos S'<*
rão chamados á policia.

Providencias

O sr. Aurcliano Américo de

Freitas providencie no sentido
do que OS cabos da Zona Jur-
dim America —• venham na sé-
de, dia 11 do corrente ás 8 ho-
ras da noite.

Exclusão

Foram excluídos do quadro
de cabos por incapacidade mo-
ral os srs. Marciano Ferreira
Mota, Constantino Nobrega,
Braz Antônio Custodio, Car-
meliiio Rocha e Manoel Ber-
nardes de Freitas, estes senho-
res devem comparecer na sede

para entregar os serviços que
lhe estão afetos.

Para fiel execução de todos,
cumpra-se e fuça-se cumprir.

São Paulo — Mario da Silva

Júnior — Comissário.

JOSÉ* DE MORAIS

Procura-se o senhor acima,
vindo de Pirassununga, como
voluntário, da Legião Negra,
no movimento constituciona-
lista. Quem souber de seu pa-
radeiro, é favor informar a
Frente Negra Brasileira, paru
socego da senhora sua mãe.

cumbimos a missão de repre-
sentar "A Vóz da Ruça", na-

quéla prospera cidade,

Publicações de Livros

Está á venda nas livrarias c

na portaria da "Frente Negra

Brasileira", a peça dramática

em 2 atos, 1 prólogo e 10 qua-
dros, "Marieta u Heroina", da

autoria do sr. Isaitino B. Vd-

ga, dos Santos, secretario geral
da F. N, B,

AGRADECIMENTO

A Redação da "A Vóz da

Raça", agradece o esforçado

frentenegrino sr. Antônio Be-

nedito dos Santos, pelo feito,

de sua boa vontade sobre a

venda deste jornal, pois o refe-

rido senhor, colocou, em mãos
de terceiros, nada menos «Io

200 exemplares du nossa ultl-

ma edição, fazendo assim, do

mesmo, uma ótima propagan-
da. ,;,

Venda avulsa

d'A VOZ DA RAÇA

A Voz da Raça, é encontra-

do a venda em todos os pon-
tos de vendas de jornais da ca.»

pitai.



A VÓZ DA R AC ?>

soe
HI-MlUlIfll 11.11

AIS
II II Mil Mil

'&&'

',¦

SAUDADES! ...
(A' minha mulher)

Pensando no que foi e ficou sendo!

Vendo-a continuamente sem ser vista...
Meus olhos d'alma vào-se esmorecendo'.

Grande butalhador sem ter conquista.

Pensando no que foi e ficou sendo! 
'^Â'''[

Vejo-a sempre sem descobrir a pista; , . V

Flores que adoro, vào-se emurchecendo,
Morro feliz!... Porém a parca dista..,

¦ 
•¦' " 

',"•'¦"'.¦¦'

De mim: — infausto e mísero precilo; ¦

Nas caladas da noite, amo o infinito,.. V^i''
Dentro do atroz martírio que vou tendo!

Perdi todo o prazer de minha vida!
Perdi a juventude áurea e florida... ,.
Pensando, no que foi, e ficou sendoj...

.. : DAVI RODOLFO DE CASTRO

ANIVERSÁRIOS

&:»;'.' Completou mais um ano dia
„¦ 

* 
16 do mez passado, o nosso

ap" - ¦ -

dileto filho do frentenegrioo
Lino de Oliveira, funcioiiurio
da Repartição Central de Po-
licia. • 

' -

amigo e admirador, sr, Beue-  Festejou mais um na-
dito Costa, ¦¦*--,- talicio no dia 5 p. p. a senhora

~—- No dia 1 deste, ò meni- lograda Ortencia, sócia da F.
no Joaquim da Silva Oliveiru, N. D.

'¦%:.

PATRÍCIO NEGRO:

Não corre em tuas veias o ge-
neroso sangue da raça forte a

quem deve o Brasil 400 anos
da sua grandeza? Porque o
negas? Porque o procuras, es-

çpnder? Porque te envergo*
níias da raça dos teus maiores?

Procura e trabalha com

3 A Frente Negra Brasileira
São Paulo - rua Liberdade, 19G

BIBLIOGRAFIA

X 
"Marieta, 

a, llprp|na,\— li-

yro escrito pelo sr. Isallino

Yeiga dqs Santos, baseando so-

bre um episódio du Guerra do
Paragui, onde o seu autor põe
em relevo o heroísmo dos bra-
bueiros, demonstrando quanto
o negro é filho e amigo sin-
cedo do Brasil.

Trala-se de um jdTgrqa cru

¦¦¦>¦

M-<-

Caixa Beneficente m F.N.B,
Encerrado em um Hviinho

com 16 paginas, finamente im-
presso, recebemos um exem-
plar dos Estatutos da Caixa
Benicente da F. N. li. e como
se tratu de uma instituição da
raçu, para conhecimento dos
interessados, passamos a insç-
ri-lo na integra:

«'FRENTE 
NEGRA BRÂSI-

LEIRA" liA^-tfF

Princípios básicos dos Esta-
tutos da Caixa Beneficente. Â

Objetivos da Caixa Beneficente-

Art. l.° — Prestar socorro e
proteção aos sócios enfermos.

Art. 2.» — A. Qaixa será admi-
n,lstrada por uma comissão chamada

. , ","'.", 
v," « Comissão Administrativa da Caixu

fejMdq no refetid, hvro, que Benef(cente da p N „ JJJg
contém cerca de W pagina*, entre ot Cubo8 8ob orde;8 do 

«¦

impresso na Casa Espíndola, de conselho
com um prólogo dois atos Art 3„ _ A comJ88ão
dez qyarjroa, (Io fácil eompre- 8e trata 0 artig0 precedent 8qera

^^ 
enssao e mon agem. composta de 1.» e 2.» encarregados

M8k No desenrolar do drama, ou -úa nrrücatiaçi,0i UIna Cüniil8(lü de'Vajf 
da leitura desse livro, enebn- conta8, uma comissão de sindican-

.£»V tramos assuntos, tão bem dese- cia e um procurador.
nhados que não pgçjemps dei- . . . rt _ .

aW de recomendal-os aos ama- L^V. 
~ ° ^ra ,Mr? <*efe,

K . >•' •• • j dirigente e responsave De os servi.
dores e prof icionai. do palco.. „„ c eP8co|herá 

P °M*£

Na cena XÍX, o capitão Hen-
rique, esposo de Marieta, é
tranportado do campo da luta,
ferido de morte para junto d d-
Ia, no Rio de Janeiro, que ateu-
tjij ouve-lhe estas palavras;

ap ''Querida, tire aqui de

dentro da minha camisa o pa- ,.„„,.„ _. ,„,,„ ,
no sagrado que você vai levar o prévio assentimento do mesmo
e que custou a bala que me § Único - Quando a conta ou
vai tirar a vida,., quero ver pagamento nõo 8ejnm de absoluta

, peja pHimft yez p 
"AprüVevde urgência, serêo levados ao conheci-.

,nendão da minha terra, que a mento e consulta da comissfiò.
brisa do Brasil beija^balan-^D08 ^cm UàVOBRIGAÇÓM

, ftíÊM ça I • • • * ,..'••,¦•¦¦..¦,• •

±f&'"'-' Marieta vai partir afim de
ocupar o lugar que Henrique
deixara vogo na trincheira. r

,. < ,.."Com cuidado, abrindo a

camisa de Henrique, tira a

bandeira bsasileira e estende-a

para que o mesmo a veja"...
Marieta, dobra-a novamente e
e«condendo*a em seu seio diz:

i _ "Querido Henrique, pe-

\ ranle Deus e a Virgem Suntis-
sima juramos defender o Bra*
&il e a raça até o fim", .

. Heis o que temos a dizer do
livro "Marieta a Heroina", do

, sr. Isaltino Veiga dos Santos,
digníssimo secretario geral da
Frente Negra Brasileira,

.,>'¦ 4*'.f.. 
'•|-1

Sdff; -. . Deocleciano Nacimento
vuí < ¦ ••»•..»,*., .- ..¦¦- 'V

:•.:•.--7-f»:: ,:,-)

DOS DIRP.ITOh

Art. li.» _ Os benefícios da
Caixa Heneflcente estendem- se
aos filhos dos ussoclados, ate 15

' unos de idade; quando maiores de
li anos, os mesmos, para terem ili-
rclto uoa beneficíos da Caixa te-
ruo que fazer parte do quadro da
mesma e da frente Negru Brasi-
leira.

DOS DOENTES

Art. 12.» mi Os doentes só per-
tnanecerflo no hospital o tempo es-
tritamente necessnrio e indispensa-
vel, a juizo do medico.

Art. I8.u — Os sócios terão con-
sulta e visita medica e hospitalizado

grutuitas de acordo com o art. 10.
Art. H.° —• Todo o sócio'que

necessitar da consulta medica ou de
visitu á domicilio, deve apresentar-
se uo Comissariado de Cubos com o
recibo do mez corrente, e após ve-
rificuda a identidade, o que se fará
somente por meio da exibição da
caderneta de sócio da F. N. B., será
entflo fornecida ao enfermo uma
fiena de procedência para 

'que 
seja

utendido.

§ Único -r Fica excetuado o
caso previsto no Art. 10, em que de-
verá ser apresentada a caderneta do

pae ou mãe, sócios da F. N. B.
Ari. 15.° — As visitas médicas

só serão feitas quando o estado de
saúde do enfermo nflo permita a sua
locomoção ao consultório medico. •

Art. 16." — Os medicamentos
serflo fornecidos gratuitamente, quan-
do receitados pelo medico oficial da
Caixa.

Art. 17.o -. a Internação hospi-
talar é gratuita, em quarto de 3.»
classe, mas somente depois da indi-
cação medica, de acordo com o
Art. 31,

Art. 1S.' ¦— Os chamados a do-' 
micilio ser9o feitos diretamente á
Secretaria dos Cabos, devendo ser
dados na ocasião o endereço e o
nome exato do doente, bem como
o nome e o endereço da pessoa que
fizer pelo doente a solicitação,
devendo também ser declarada a
natureza da enfermidade quando
possível, . k

Art. 19.o (.- a calxd fará ds suas
expeiisas os funerais dos sócios que
falecerem, até um máximo de Hs
100ÍOOO (cem mil réis).

Art. 20. —Quando a receita trou-
xer a nota curgente» do medico du
Caixa o Comissariado dará imedia •

tamente providencias para que a
mesma seja aviada.

Art. 21.° - A internação hospi-
talar será autorizada pelo Comis-
sario caso que o fará depois de con-
ferencia t,om o medico ou medico» e
da declaração deste da imprecindi-
hiüdade dessa internaç&o. Nesse caso
o Comissário indicará o hospital que
deverá ser utilizado.

. Art. 22.Q — As reclamações por
faltas ou demoras,' atenções, etc,

por parte do medico ou médicos da

 Caixa serão feitas direta e pessoal-
xiliares, que devem ser sócios da F. mente ao Comissariado que tomará

*-*j(;, imediatas providencias.

sincopes, coIIcuh, acidentes violento*,
de gruvidade, deverá ser chaminla |
AssiHtenriii Policial (Telefone !M>873,>
e, somente depois n conselho medico
du policia pediní, puni regi^nrizar, n

presença do medico du Caixa.

| Ifl — Ptea excetuado o caso
de ataquei de nervos habituais, quan-
do o mesmo se revistu de gruvidade,

8 2.° — Casos de desastres, eu-
venenamentos o semelhantes, se re-
ferepelo Art. 180, pois que de açor-
do com u lei em vigor, a Policia pre-
cisa tomar conhecimentos de taes
fatos.

Art, 28,o _ \ internação hospi-
talar de sócios que queirum tratar-se
com médicos extranhos á Caixa, só
será por esta uutorizudu em casos
especiais, depois de ouvida a comia-
são e o medico ou médicos da Caixa,
Feita a concessão, as despezus me-
dicas de qualquer natureza serão pa-
gas pelo doente, sem a menor res-

ponsabilidade da Caixa.
Art. 29.u — Depois de um anno

de fundação, será cobrada uma jóia
de Rs. 20S0O0 ao sócio da F. N. B.v

que nella não tenha ainda se inscrito
e que o queira então fazer.

{? Único — Excetuam-se deste
caso os sócios que" se tenham inseri-
tos na F. N. B. até trinta dias a con-
tar du data do univenarlo da fun-
dação da Caixa, pura fazerem nela
a sua inscrição normal, só depois
disso ficando sujeitos ao estatuído
no Art. supra.

Art.80.° —Futuramente, de açor-
do com as necessidadesdosserviços

e possibilidades da Caixa, crear-se-á
um corpo de serviço,,digo, de par-,
teiras e enfermeiras, escola das Mães
serviço obstetrico, etc.

Art. 31.0 —Este regulamento será
alterado quanto ao desenvolvimento
dos serviços e das necessidades da
Caixa.

• * •

Inscrevei-vos na Caixa Benefi-
cente da Frente Negra Brasileira
aumentando assim o seu quadro so-
ciai, para melhor atingir o seu prin-
cipal objetivo. Não vos esqueçais
de que o Caixa, no futuro, será o
nosso maior orgulho e a verdadeira
casa do Negro.

SARAU.DO CLUBE S. PAULO

Kste Sarau, que foi transfe-
rido para o dia 22 do corrente,
será realisado no Teatro Ho-
ma, á Rua Barra Funda n.: 80.

Milícia Frentenegrina

Toda a mocidade frentenegri-

na deve aüstar-.se para fazer par-
te da MILÍCIA FRENTENE-
GRINA que defenderá a Socie-
dade e a Pátria contra os ex-
tremtstas.

Dirijam-se ao encarregado sr.

Pedro Paulo Barbosa.

Sobre a nossa mesa de irubn-
lli<» contemplamos com verda-
deiro carinho o seu primeiro
numero que* repleto da noti-
rins de grande valor, arranca-
nos esta entusiástica excluma-

çioi A VÓM da liaeu aeneerti

para n gloria dos pratos bra*
sileirosl''

E nio temos duvida em pe-
dir ixis nossos leitores,, um
bom acolhimento para esse no-
vo semanário.

(Transcrito d'0 Trabalho,
de Anu-at/iiara).

A VOZ DA RAÇA EM SORO-
CAMA r

DO PAGAMENTO DE CONTAS

Art. 5,o — Conta nenhuma da
Caixa será paga sem prévia autori-
saçào expressa do Comissário e ne-
nhuma despeza poderá ser feita sem

^W

Art. 6/ — São bocíos da , Cai-
xa todos os sócios da Frente Ne-
gra Brasileira que nella (Caixa) se
Inscrevam e contribuam com a men-
saudade de Rs, 2$000.

Art. 7.o — E' dever dos 
' 
sócios

reclamarem da Comissão o cum-'

primento deste regulamento, quando
as suas disposições não forem obaer>
vadas.

Art. 8.o -p. O aocio terá direito
aos benefícios da.Caix.a depois de 6
mezes de contribuição,

Art. 9.° — O não pagamento de
3 mensalidades consecutivas, impor-r
tara na eliminação do sócio da Caixa,

Art. 10.° — A cessaçflo dos dl-
reltos de sócio da Frente Negra
Brasileiro, importará na cessação do
aocio e direitos da Caixa Beneficente,

¦. 
v .•¦'.•¦•>.v-;f;.;;¦¦.-',.',"¦

DAS PENAS

Art. 23. — Verificando-se que o
chamado medico não é justificado,
em virtude da possibilidade de loco-
moção do enfermo ao consultório,

pagará o associado a importância de
Rs. 108000.(dez mil reis) pela con-
duçáo do medico, o que reverterá em
beneficio da Caixa.

Art. 24.° — Quando for verificado

que o sócio incorreu no artigo pre-
cedente e não se sujeita ao pa-
gamento dessa multa, ser-lhe-ão cas
sados imediatamente, por 8 (três
mezes, todos os direitos sobre'a Cal-
xa, ficando no entanto, o sócio su-
jeito ao pagamento de suas mensa-
lidades nesse período.

Art. 25.o — Quando for verificado

que o sócio se utilizou dos benefícios
da Caixa para pessoas-extrnnhas
a ella, ainda que sejam parentes em

qualquer grau, ser-lhe-á cobrado uma
multa de Rs. 20S00Q (vinte mil reis),
e mais as despezas tida com a asais-
tencia medica.

Art. 26.»-—A Caixa nSo fome-
cera gtneros alimentícios. r

8 Unlcojr- Fica excetuado o
caso da internação hospitalar, durante
esse período.

Artr27,° mi Nos- casos urgentes
ou repentinos.táea como, hemorragia,

PELA IMPRENSA

-A Vúz da Raça
«O prteonceito de cftr

notirjsil, »6 mSi oj RI-
Kros,o|>odemua=>entii...
1/altitio Veití»* ' li «14-

. crltu do c.ilifçaüio de
A Voz da Rai;a).

E' com indizivel prazer que
damos a conhecer nos nossos
distintos leitores que, á 1<S do
corrente veio a luz, na Cnpitol
do Estado, mais um hebdomu-
ilurio intitulado A Vóz da i<a-

ça, posto em circulação pela
novel Frente Negra Brasileira.

O distinto colega que, irmã-
nado pelos sagrados deveres,

pátrio e de defeza dos interes-
ses dos homens de côr, é o por-
ta-vóz que levará a todos os
recantos deste solo* amado, os
ideais frentenegrinos.

Alicerçado sobre o concreto
de idéias puramente patiioti-
cas, com um, ;programa mo-
rulizador, instrutivo e (Fe con-
cordia, A Vóz da Raça deve vi-
ver muito por que é.um dos

poucos empreendimentos que
surgem na vida jornalisticu
(pie se presta a tão grande c
relevante mister,V'.

• 

' 
¦> ' 

/-¦-¦•./,. -ÍV • •

' ,'y*>,Ll,<':»',*'V'

O Redator>chefe desta folha
recebeu; do sr. Benedito A.
Nascimento, residente era So-
rocaha, uma carta, donde des-
laçamos ns palavras que abai-
xo enserimos.

"Nobre patrício",
"Fé e. Amor".

— "Foi 
recebido com entu-

slasmoem nosso meioo primei-
ineiro numero desse semana-
rif», que é o nosso porta-vóz, e
u lira (pie tangerá as nossas

^lorius, como tamhcm poderá
cantar as nossas magnas e do-
res, nesta luta titanica, onde a
mente tem que se desdobrar,
como o diamante, em tuntos
facetos.

 •. : v

N. da R.

0 sr. Benedito Nascimen-
los, é o delegado frentenegri-

00 da cidade de Sorocaba. E'
incançayel batalhador pela
relevância da raça negra, pe-
rante I sociedade.

DA GAZETA DR .IACUTINGA

(MINAS)

Destacamos a seguinte nota:
""A 

Vóz da Raça" — Temos
em mãos o primeiro numero

I de "A Vóz da Raça", órgão oíi-
ciai da 

"Frente Negra Brasi-
leira", que se publica em São

Paulo. Sendo o porta vóz das
aspirações e direitos da gente
negra o nosso novo colega se

destina a colaborarcücazmen-
te na concórdia e moral do po-
vo brasileiro em cuja forma-

ção entrou com elementos de
incontestável valor.

Desejamos á 
"Vóz 

da Raça"
unia ininterrupta existência de
triunfos c vitorias, efetivando,
dentro do seu alevaniado pro-
l^rama, o superior objetivo da-

quêles que Lhe dão prestigio e
o calor de seus princípios e
ideais.

"A Federação", de Ilú, em
seu numero 1521, de 2 do cor-
rente, assim se manifesta sobre

o nosso semanário.

A Vóz da Raça

Recebemos a visita, que pe-
nhorados retribuímos, do nos-
so prezado colega "A 

Vóz da
Raça", orgam oficial da Frente
Negra Brasileira, que se publi-
ca em São Paulo, so!) a compe-
tente redação do sr. Deoclecia-
no Nacimento.

'Alvorada

Temos sobre a mesa este
bem feito jornal que se pu-
blica em Pelotas, Rio Grande
do Sul, cujos números são 8,
9, 10, 11 e 13, os quais já se
acham ornamentando o nosso
arquivo.

A Comarca

Com prazer, noticiamos a vi-
sita desse semanário, que se

publica em Matão,' sobre a
competente direção do sr. Au-
gusto Ferreira.

— Aos colegas os nossos a-

gradecimentos.

FRENTENEGRINO F., C.

A direção deste semanário,

põe as suns .colunas a disposi-

ção desse clube e ao mesmo
tempo pede a sua colaboração

para ornamento das colunas

que lhe estão reservados, i



AVÓZ DA RAÇA

Nk

Grêmio D.R. Barão
do Rio Branco

. 
'Realisou-se, 

domingo, li do'¦< 
- corrente, üs 22 horas na sede

• , 
• sociul, ú rua Agusto de Quei-

roz, N, a posse da diretoria, que
deverá dirigir o Grêmio, de
1933 a 1934.

Foi -observado o seguinte

> *fV ' 
programa: *

A's 21,15, recepção das co-
missões da sociedude Aliadas.

A's 22 horas reunido os incin-
'.'¦<_ 

hros do conselho, srs. Augusto
• i-:.. Carneiro, Adolfo Lima, João

. llarip, Assnniiu a presidenciu,
o sr. Adolfo Lima; declarando

aberta a sessão, fez ciente aos

presente», que passando, a 1 do

corrente, o aniversário initiili-

cio do sócio benemérito c con-

selheiro sr. Manoel Alves da

Silva, que o Grêmio ia-lbe ren-

der uma justa homenagem,
» convidava a todos presentes,

para associar nessa homenagem

. e nomear o conselheiro sr.

, . João Ilario e a presidenta D.

Verginia de*Camargo, para in-

troduzir o sr. Manoel Alves,*

no recinto, ao entrar aquele sr.
'...•V o auditório rompe numa gran-

de salva de palmas, e a orques-

,tra executou uma marcha. Fa-

lu o sr. Adolfo Lima, em nome

do conselho; Anibal Lima, em

nome dos sócios e sócias; lie-

nedito Rodrigues de Camargo,
»K saudando o aniversariante;
*['- ultimo- fala o sr., Manoel Al-

ves agradecendo. O sr. Adolfo

Lima, agradece a todos que as-

sociaram, aquela homenagem

e disse que ia proceder a so-

lenidade da posse da diretoria

e convidou o sr. Manoel Alves,

para presidi-la, assumindo a

presidência este, convidou o sr.

Adolfo Lima, Augusto Carnei-

ro para secretaria-la e dois

membros da diretoria do Gru-

po C. Campos Eüsios e Centro

R. Brinco da Princeza para fa-

zerem parte da meza. Feita a

chamada, foram empossados,

os diretores «e diretoras. L'sa-

ram da palavra o 6r. Augusto

Eusebio-de Oliveira, pelo Cen-

tro R. Rrinco da Princeza; o sr.

Francisco Martins,,pelo Centro

R. Auri-Verde; o sr. Anibal de

Lima, pelo Centro R. Paulista-

no, oferecendo uma corbeile

de flores; o sr. Paulo Estevam,

pelo Grupo C. Campos Klisiost

0 sr. Deocleciano Nascimento,.

pelo Jornal "A 
Vó» da Raça";

ro sr. Dr, Ar lindo Veiga dos
Santos, pela 

"Frente 
Negra

Brasileira" (pio depois de áau«
dar a diretoria, recitou uma

poesia du sua lavra, sendo mui-
to aplaudido, pela assistência, .
Usou da palavra a senhorifa

Maria d'Aparecida, saudando
opresidente Fuelides de Assis

e enaltecendo, os serviços pres-
lados pelo ex-presidente sr. La-
zaro Maria.

Devido o adiantamento da
horu o presidente deu por ter-
minado, dando a palavra ao
sr. Anibal de Lima, orador ofi-
ciai, (pie começou a sua ora-

ção, agradecendo a escolha da
sua pessoa, para orador e pas-
sa saudando a nova diretoria
e termina agradecendo a todos

presentes.
O sr. presidente declara cn-

cerrada a sessão.

E" oferecida uma valsa ás
comissões, finda esta é servida
uma meza de doces e chops pa-
ra comissões e convidados, ter-
minando o festival á 1 hora
na mais franca camaradagem.

'¦ 
* * *

Da Secretaria do C, R. D.
Rarão do Rio 1 tranco, recebe-
mos o scgíiinte oficio, que re-

produzimos e penlioradainenle
agradecemos:

Secretaria do C. R. D. Barão
do Rio Branco

limos, srs:

Aos 2 dius do me» de Abril

p. v. em nossa sede cita, á rim
Augusto de. Queiroz, N, ás '.»

horas da noite, dar-se-a a pos-
se da diretoria que deverá re-
i'er os destinos (festa, no perio-
do de 1933-1934.

Querendo solenisar este ato,
resolveu a diretoria, ser de in-

COnfundfvel importância a pro-
sença destacada da "A 

Vó» da

Raça." para maior brilho e

realce.

Certo que não deixareis de

anuir a este, antecipamos os

nossos cinseros agradecimen-

tos, aproveito o ensejo pura
vos patentear a alta grande es-

tinia, apreço e consideração.

Com prazer subscrevo pelo
Secretario: Anibal de Lima.

13,DE MAIO
Conforme noticiamos, no

nosso numero passado, sobre

esse dia grandioso, especial-

mente para o negro brasileiro,

a parte recreativa vai ser no

Teatro Roma, á rua Barra Fun-

da, 80 com a representação pe-
Ia primeira vez, das peças:
Marieta a Heroina, e os Apa-
cbes Negros, de autoria do
frentenegrino Isaltino Veiga

dos Santos.

NEGROS!

LEDE E ASSINAI
"A 

VOZ DA RAÇA

. -'vAPROTESTO

¦

Nós os abaixo assinados,
Frentenegrinos, convitos e con-
cientes, que representamos a
maioria dos associados, esta-
mos de pleno acordo com os
Irmãos Veiga dos Santos, na
direção da Frente Negra Bra-
silei.ru, assim como dos demais
diretores, -João Francisco de
Araújo, Dr. Paulo Dutra da
Silva, João Pedro de Araújo,

Dr. J. S. Camargo, Alfredo Eu-
gênio da Silva, Mario da Silva
Júnior, João de Souza, Cesario
Antônio dos Santos, Salatiel
de Campos e outros, mesmo

porque têm eles dudo provas
suficientes do umor que dedi-
cam a nossa Raça, e ademais

por ser os nossos verdadeiros

representantes, c por terem sa-

bido defender os nossos inte-
resses, com amor, carinho e ai-
tivez. Protestamos portanto,
com a campanha, (pie os nos-
sos irmãos ingratos, que, ins-
tigados por pessoas que nada
representam em nosso meio, e

que nada quiseram antes,
aparecendo agora depois da

pbra feita e já com uma ar-
rançada de glorias nesse pomo
espaço de tempo, tentando com
a intriga e a mulidicencia des-
fazer o que os atuais dirigen-
tes da F. N. B., coadjuvados pe-
los sócios concientes vêm rea-
lizando em prol de todos a-

quèles que se cobrem com a
bandeira frentenegrina. Es-

Secção
W', %s de

a n u n c i o s
Rua

José Paula Rernandes
PERITO — CONTADOR

Alves Guimarães 4 7

V

* 
v ' ,'.;;> Venda,avulsa

-;'< ;<r ájVozdàraça

:í-v!^ A Voz da Raça, é encon-

trado a venda em todos os

ponto» de venda» de jornais

, .'.-¦' da capital,;
• *,';.\.\ . •.,.•¦. * '•'.•c!iK:»'Vit;.^-.

DAYID R0D0LPH0 DE CASTROjj
-. ti .•.'. Pintor

Encarrego-me' de reformas com-
pJetas de prédios decorações, fui-

gimentoa, empapelações
e letreiros.

.> -Trabalho polido e solido
v-\ . PREÇOS MOpIÇOS

Rua Fyrtunato. 30 % S. Paulo

Grande Oficina de Costuras

ife da F. N. B.

Especialidade em roupas brancas, para homem e se-
nhoras.yEnxovaís para noivas, batisados, e colegiais.

Preços módicos — Rua da Liberdade, 196

P5&

"¦'¦.*»'w
Raphael L. de Oliveira

Enfermeiro Diplomado ,.t.

Executa qualquer tratamento de sua profissão com prescrlpçâo medica
Attende chamados a domicilio — Informuçòes na Santa Casu

RUA ÇESARIO MOTTA, 72 Telephone. 48701 S. PAULO

I

. i ' I ""

Jutinha
Cabeleireira e ulisadeira

RUA AMARAL QURQEL, 17 Telephone, 5-5613 S, PAULO

A Voz da Raça
Publica o vosso anuncio

1. ¦ '4. I .. ' i i .i .

•?'*#**-':.':¦<,- e cobra pouco'^í-^yj*." 
.';,; ' • ¦ '' ¦—

• „'R«i Liberdade, 106"

• ISALTINO VEIGA DOS SANTOS
Patrocina causas eivis e comerciais. Contratos, distratos etc.

PREÇOS MÓDICOS

Rua da Liberdade, 196. 
'

VjMv ;,;^5^>

lamoa com us Irmãos Veiga doa
Símios, um!,i temoi de ver com
u Ideologia política «Io Dis Ar-
lindo Veiga 'los Símios, o que
nos Interessa é ver a racotihe*
eer, o que lie vem fasendo

para b nossa Raça como Negro

que é.
s. Paulo, está cheio de bà»

chareia, que foram convidados
a tomar parte na F, N. I',., mu-

giiem apareceu para carregar

pedras, agora porém, <pie «ia
esta em meio caminlio, com o
sacrifício que fizemos até on«
(cm, c continuaremoa fazendo,

poderemos .continuar prtsti-
glando os seus aluais dirigen-
les, (|ue merecem a nossu con-
fiança, pois «pie só bem nos
tém feito,

ASSINATURAS

de Próprio punho

Benedito Glicerio Andrade,

Jorge Couto, Fernando Faria,

Jo&o Chagas, Joaefa{Ledo,
Marcilio Brito, Maria Benedifo

Narciao,José Olímpio, Bened.a
Carloa Nascimento, Canlidio
Alexandre, Osório de Carva-
)lio, [gnacio Lemos de Arruda,
Lázaro Marcos, Benedito Fran-
cisco de Souza, Laurindo Silva,

Eugênio Ferraz, Mario Saiu-

j)uio Ferraz, Inácio Modos-
to, Cláudio de Oliveira Se-
baatiao Pereira. Laurindo
Machado, Ambroslo Miguel de
Andrade, José Jorge dos San-
tos, Joaquim de Paula Santos,
Farmacêutico Aureliano de
Araújo, Jorgino Ferreira, João
Ferreira dos Santos, José Eloi
da Silva, Antenor Pereira,
João Maranhão, Aristides de
Assis Negreiros, Li no I!. Lin-
doya, Sebastião Inácio, Sehas-
tiào Batista, Francisco Posa de
Oliveira, Benedito Jorge, João
Dias de Toledo, Francisco Vi-
laça, João de Andrade, Pene-
dito Antônio de Souza, F.lpi-
dio Pedro dos Sanlos, Joaquim
de Medeiros, Francisco Fio-
rencio Silva, Plínio Francisco,
Antônio José Alves dos Santos,
Roque Antônio ('os Santos, Ma-
ria Luiza Veiga, Adolfo Veiga,
Colina Veií,'a, José Soares, An-
tonio Soares, Olegario Soares,
Filena Veiga dos Santos, Be-
nedita Costa, Aparecida Costa,
Angelina Silva, José Inácio do
Rosário — (Delegado Especial
da F, N. B, em Pio Claro) He-
nedito de Oliveira, João Ma-

miei GermattO; Sebastião Ca!-

dino, Sebastifio Martim Costa,

Egidio Ribeira da Silva, Grego*
rio da Silvai Agenor Manuel

Germano, Benedito Soares de
Moura, João Pereira de Lemos,

Rubens Costa, Olavo Pereira,

Benedito Morais Sobrinho, An-

tonio Severino, Alfredo Rodri-

jpies, Arlindo Lourenço da

Conceição, Emillo de Puulu

Batista, José Rosa, Mario Mar-

celino Ramos, Acacio Eleuterio
«los Santos, Ernesto Bueno, An-

tonio Inácio da Silva, José Luiz

Cardoso, Vitor de Souza, Mi-

fjuel de Camargo, Aldo AugUS-
to Nascimento, Fernando An-
tonio dos Santos, Benedito Pa-

mos Figueira; AJtino Gregorio
de Assis, Viridiano Martins,
Otávio Laurindo, João Franco

de Jesus, José Maria Pacheco,
Leonorio dos Sanlos, Vitalina
Ferreira, Benedito Portes dos
Santos, Luiz Antônio Rodri-

gues, João Batista, Antônio
Ferreira de Oliveira, Isaias Ri«
beiro dos Santos, Alcides Soa-
res, Manuel Amando Ferreira,
Sebastião Parhosa Silva, Am-
brosina Maria de Souza, Praz
Odorico de Alcântara, Penedi-
to Marciano, Manuel Osório de
Freitas, Luiz da Silva, Bvange-
lista Cruz, Ari Cananéa da Sil-
va, Lindolfo Claudino, Penedi-
to dos Santos, Cesario de Paulo,
Benedito José Alves, Benedito
José Francisco da Silva, Fran-
cisco Magalhães da Silva, José
Euzebiü de Souza, José ScbaS-'i
tiào Amaral, Ingracia Horten- |
cio, Francisco Lucrecio, Auto-
nia Lucrecio, Anacleta Orclio
da Silva, Bento Nogueira Fi-
lho, CarmeütO José (!os Santos,
J. Valentlm, Jorge Garcia -du
Silva, Israel Reginaldo, Valde-
jnar Alencar, José Marcelino de
Freitas, João Alvares, João de
Oliveira, Benedito Lázaro Fe-
üpe, Pedro Paulo Parhosa, An-
lunio A. dos Santos, Aleixo Ma-
nuel, Benedito Aurélio da SiJ-
va, Maria Ortènclo, Sebastião
Américo de Freitas, Aprigio
Adriano da Silva, Carnielo Al-
ves, Leoncio José Lucindo, Ma-
nuel Severino, Antônio José
Alvos dos Santos, Martinho
Campos, Pedro Eutaquio dos
Santos.

(Por falta de espaço as as-
sinaturas continuam no proxi-
mo numero).

I SALÃO FRENTE-NEGRINO
BARBEIRO E CABELEIREIRO

DA

|F RENTE NEGRA BRASILEIRA

Rua Liberdade, 196 — São Paulo

HOMENS

£a,),el° 
• • • líj-000

]*urhu  ...... $400
Assinatura Mensal 4Í500

Com direito a 2 cabelos e X bnrbas ao mez, excepto aos
Sábados e Domingos

SENHORAS
Corte de cabelo itr.nn
So aparar alraz . t\*% s^oy

,'NAO HA FIADO

Especialidade em oortes de cabelo de gente de cor

yBNDSM-SK VALES PARA BARBA E CABELO

DEOCLECIANO NASCIMENTO
Guarda-livros.

Palanços, inventários, acertos de escritas, Imposto sobre a

Renda, Contratos e Distratos, etc

Pua da Liberdade, 1%

Frente-Negrinas

Querei» ter os vossos cabelos lisos e sedosos!
a preços razoáveis Procurai a cabelizadeira

Frente ¦ Negrina .

Rua da Liberdade, 196


