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E assim a escravidão naó per-
immeceu como Instituição civil,

Desde 1798, sendo o Brasil ain-

pelo clvlllzaçfio e, com o coração
cortado de piedade por üm apelo
feito por'uma negra, que, tendo o

colônia de Portugal, já apareciam 'Tubo no; lado veio prostrír-se aos
idéas revoltantes contra o trafico do seus pés, implorando-lhe

I ACHA-5E instalado na sede da pren-

te Negra Brasileira um bem mon-
tado Gabinete Dentário soba com-

• 
peténte direção do"DR, j.S; CA-
MANGO.

negro africano.

No Brasil colônia; as raças ca-
tivas eram as indígenas o. os negros

que vinham da África, conforme nos
relata ;i nossa historia em seus sen-
•nosos artigos de tinido. Aqueles
conseguiram escapar e os negros,
como vinham de fora, encaminhados

por Qilianes, que os aprisionavam
traiçoeiramente em Canárias, escra-
visa-os e os mandavam para o Bra*
s;i, vendendo-os çòmo se fora ani-
mais no nosso tempo.

Si nflo fora o príncipe Henri-
-—((Wf Iroimm -Jr-..,.l.»«"iwin».;. .„„

ms sobre a civilização da humánida- 
'

de, que o obrigou o pirata de carne

humana a restltuir os roubados a

sua Pátria, com certeza ainda exls-

tiria a eacámotéaçâo daquela época.

Ha poucos meies ainda, foi encon-

nado um negociante de negros, po-

rem mio atingindo o nosso caro

liras'!.

\'o tempo da venda da carne

humana, Qilianes foi d.".ido, porei"

dentro em poUco o trafico de negros

africanos tomava grande proporçôo.
As nações civilizadas, a princi-

nio foram aceitando a transferencia

de pessoas negras, porque sentiam

a necessidade da povoaçooe cultivo

das tonas, nflo prevendo a malan-

(•rapem daqueles que iriam viver a

custa de uma colonização almejada

e que desenvolveria com maior ra-

pldéz anroveMandose os homens e

mti!heres existente*' na África, tíon-

forme é feito hójé com çmfgraÇno,

porem o ma' entendido,'apossando-

se dos bons pensamentos^ produziu
um desenvolvimento desagradável,

até* que os conhecimentos foram se

dilantundo até atingir o pbnto em

que chegamos.
A Inglaterra, que foi a naçflo

que multo suspirou por essa neces-

sidade, foi que tomou parte ativa

na eliminação ^]o trafico de negros,

agindo brilhantemente ^ campanha

contra os piratas brancos, nor inler-

médio da lei de 7 de Novembro de

1851 muito embora o Convênio nflo

tivesse sido observado no Brasil.

A 5 de Junho de 1854 foi crea-

da uma íél brasileira na qual Nabu-

co de Araújo conseguiu', como •"1-

nlstro da justiça) a ativar a perse-

gulçfio dos traficantes de negros.

A 28 de setembro de 1871 o

Visconde do Rio Branco, José Maria

.'a Silva Pararmos — com as de-

monstraçoea dos fatos requeridos

a mfserí-

cordia de nflo se separar do

querido filho, foi Rtò Branco funda-

mentado a errrartcípaÇüo oue deela-

rou livre os filhos de mulher escra-

va nascidos daquela data em diante

cuja let.qtte su dominou' do 
''Ventre

Livre", nada continha de Interesse

social sem oue preenchesse as for*

nialidades 'as por um povo
civilizado, pois o filho da mãi negra

nflo podia agir em favor ''as suas

idéas, bem como a própria mfli não

Rua da Liberdade S. Paul

DEPARTAMENTO MUSICAL

DA F. N\ 
r>..

Sr, Diretor, °rovidenciepara 
que

a Corporação Musical Brasil Frente-
negtino vá tocar nos festejos a re::-
'izar-se nos dias 14 e 15 do proxi-
mo m«r/. de outubro, no Bosque da

,Saude, conforme contrato assinado
neste Departamento pela comlssflo

possuía a força necessária do. vê-lo da re?eriíia -esta ,1° día,l2 do p. p.

apostado dos olhos invcnenado.es ,.c,ft4P'.0ri!r;° 
a °^Ú^T sed °

íamíncciu'.,0.,«? .SteJL^.5.'- üri'"Tpl3: \'h das ]0^ún\ 24 'mras;
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ROSAS NEGRAS
O Grupo das Rosas Negras, em

homenagem á Frente Negra Brnsi-
leira, fez reab^ar no dia 16 do pro-•xlmo1 

passado, um Festival Drama-
tico, Musica! e Dansante.

'ô 
saklo Lega Lombarda fo; pe-

queno para acolher a assistência oue
compareceu na supracitada Festa.

Abrindo o espetáculo a Coroo-
raçfto Musica! da Raça executa !in«

comecia «Kesonar setn dormir», s
do os seus interpretes grandeme
aolaudidos: loeo mais.-anos var

A lei nào preenchia satisfato-

rlàmente a dor da mfli negra e a

campanha permanecera em fortes

clamores aos ouvidos dos povos au*

xlüados pela açflo poética do vene-

ravel baiano Antonlode Castro Alves,

Em 1880, ouvia-se, quer mis „

praças pubbcas, cjdér nos teatros,

quer nos tribunaes, etc. a lntensida-

de fulgores que feflam eletricamente

os corações humançs Incentivados

pelo orgulho de ser o Brasil li-

vre da riodoâ iriáleficá què reprinila

os costumes de uma nação culta.

Devido aos combates Intelec*

tuais planejados pelas fuguras maxt-

mas e executados pela compreensão
"coletiva, o Dr. Sátiro Dias, governa-
nador da província do Ceará; em '25

de março de 1884; num -esto de

abnegaçfló emancipou 34.000 eséravos
liste exemplo de valor foi se-

guldó pelo Dr. Tèodureto .Souto, go-
vernadòr do Anfazohas e pejo govei-
nador do Rio Grande do Sul.

A 5 de janeiro de J885, José
do Pátfotlnio passou pelo vexame

de ameaça de èmpristelaménto da

Gazeta da Tarde qüe se batia de-

nodadamente pelo abolicionismo,

A 26 do mesmo me/, e. ano,

chegava do Rio o jurlsconaulto Dr.

Joaqutm Nabuco que foi calorosa-

mente recebido em manifestações.

Assim foi José Antônio Saraiva

o etaborador do decreto 3.270 de 28

de setembro de 1885, no qual consi-

d.erou üvre os escravos maiores de

GO anos.

Bm t887', José do Patrocínio

retira-se da Gazeta da Tardeea 28

de setembro funda no Rio a "Cida-

dedo\io", qüelfolio jornal do maior

baluarte sobre o abolicionismo.

(Cbrttinna)

De ordem do Sr. Diretor pede-
se o comparecimento de todos os
alunos matriculados no Curso Musi-
ca! ás segundas, quartas e quintas-
feiras das 19,30 ás 22 horas.

A matricula continua aberta aos
interessados de ambos os sexos.

O SECRETARIO.

D^e^^ort.1' C
') dia de boje, 28, é para todos os

brasileiros, itptal u outro dia qualquer,
niuP'. slgnltloundo para muitos, mesmo a

alguns negroldes metidos á branco "ue
':\'"'fmssiirain uma esponja nes tradições

«io onssiido.
Para nós e outros negros do ver,

rlafle, negros que so présam da sua côr-

essa data tem grande valor porque Indi-

ca uma parcela de eaforçoa do oassado,

ern"')rí')l da raça negra grandemente es-

noliada de souh direitos.
A :'s de Setembro de 1871, graças

* tenacidade do grande estadista José
V a fia da silva Paranhoa, Visconde do

lllo Branco, era Baaclonada a Lei do

Ventre-llvre, que éon8Íderava livres to-

dos os fllhoa Ae escravos, aascldos de-

pois daquela data, ,
o grande uaranhos contribuiu us-

gira para o desaparecimento parcial da

io-,indo raarioha que deahonravn. & ei vi-

t':/.ie;i\o brasileira; a eaerttvldflo,

O véntre-llvre almbollsa a figura

Ineaqueelvel da tireta. velha, tendo ao

colo uniu criança branoa: e u mãl Preta.

Quanta beleza, quanta resignaçfio,

oimnto 6 aubllme.oh! Wai Preta, a tua

acro de vigilante ao desenvolver do Bra-

sil pequenino, Mal Preta, quanta bondade

nilo se irradiou do Heu ooraçilo, quando
cantando embalfl,vaa o Illho i-auco.

Mdl Preta, figura amoravel da mu-

Ihefnegral quanto-foi aiibllme o aeu

amor, dando o sou farto seio, ao Viera

ostar doa tainhas»,

28 de Setembro 6 parti o noaro
multa coisa, pois que o relembra da MUI

Preta, figura mártir da raça negra, que
polo Brasil tnioaiiiou, fe lo grande, pro-
rrpflBfliVO (' eni'iouecido.

Ileata-noa boje^a lembrança daMttl

Preta, que nos dá animo atraballiar sem

eamoreclmento iiela oaoaa do negro, e

pelo Brasil.
Sn've oh .V.ai Preta.

Olímpio Moreira da Silva

S. ". 28-9» 83,

:o, u
R. J. de A.

doa números r!o seu repertório.
A seguir é levado á cena a

en-
•nte

..ias

surprezas e execução da B. Musical,
sobe á cena a peça intitulada «Ü
Escravo.»

Esta peça constituiu um 'belo

sucesso; pois aoresentado pela prt-
melra vez ao publico net*ro, este fi-
con entusiasma('o com o desenrolrir
da mesm-—rBJ—" ' "•
„ •, o 

'ou ác musica.

A seguir é oferecido aos pre-
sentes um.animado baile que se pro-
longou até altas horas.

A Corporação Musica! Negra
roz bela estréa merecendo os seus
componentes os mais rasgados elo-

Rios. 0 Corpo Cênico da P. N. tf.,

constituído de amadores, desempe-
nhou muito bem os números a -seu

ca''CO.
A noitada alegre oferecido ne-

Ias Rosas Negras constituiu afinal

um lindo espetáculo.

Muito bem. ,

. C H A 
'

A Còmíssflo ('o Postas da F,

V. B. ofereceu domingo, 17, p. f„

a.os associados cesta sociedade um

ch&.COmCrBJHitivo ao aniversário de

fundação da aludida sociedade.

A sóde social, galhardamente

enfeitada desde as 17 
'noras 

apre-

sentava um espeto festivo, tanto era

a multidão que iá se locomovia.

Precisamente ás 10,30 a dire-

tona recebe com palmas e vivas, ao

som do Canto da Gente Negra exe-

cutado rola Corporação Musical, as

civesrsas convssões convidadas.

As 20 horas as Rosas Negras

gentilmente servem o chá aos pre-

sentes. A Banda Musical continua

brilhando c alegrando todos com a

sua. musica alegre e estonteante.

Terminado o cha falam diver-

sos oradores que discorrem longa-

mente sobre a data e o negro.

Entre os muitos discursos que

ouvimos destacamos as seguintes

expressões do !)r. Arlindo.

cFronte Negra de Pé!»

Negros de pé para o Brasil e

para a Qbral
Viva os cabos frentenegrinos!

Viva as Rosas Negras'

Viva os associados !

Salve o Brasil 1

Emflm a ^rente Negra Brasl-

!e;rr. comemorou condlgnamente a

data cb'. sua fundação.

Gratíssimos pelos convites con-

V;'"S.

R. 
'. 

DE A.
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Após tantas lutas c tantos sacrift-

cias s rtFRBNTH NEORA BRÀSI-

L.E1RA", completa hoje o seu segun-

«'d aniversário de fundação, Como

frentenegrino amigo sincero de minha

raça, embora etts "a maior parte não

compreenda ainda o valor dl OOTS "'"*

iniciámos, não podia deixar passar

despercebida essa data, sem contar

«os meus irmãos, o que vf, O que vejo

e o que espero dessa iniciativa.

Tomando parte ativa na 
"l'\ Ni B.'

era putubro de '¦')?,', venho scompa-

nhando de perto este movimento, no-

tando que cada ve* mais vêm a "F,

N, l'.." apoasando-se do campo de pe«
Iria tio qual entrou resoluta e con-

íiante dá sua vitória.

Ora, seria de desaptltltM ^e os lio-

meus mais concienciosOS, digo, os ne-

gros cotnpreendedores de seus deve-

res, os negTOS que verdadeiramente

amam sua raça, não adriasem e nào

fizessem sacrifícios para sustenta-la.

Vemos nq seu "GRÀWE CQNSE-

LHO" pessoas de alto valor mora! e

inteletua', negros é verdade, mas em

todos os sentidos, e mui principalmen-
te nas ações, porque a verdadeira

ação de negro, é rnoraüsada, objeti-

vando uniçament ea grandêsa e o res-

peito á sua raça, pois é nisso que con-

siste u causa abraçada pela 
"F. N.

Eni todas as sociedades, quer seja

de nossa gente auer não, surgem opo-

lições, aparecem os ambiciosos pelo

mandos os tiradorea de partido, prin-
cipalmente se essa sociedade abraça

uma causa,Sã,.daí, é que tem de trans-

pôr barreiras enormes. K' o que acon-

teceu com a F, S. B..; ',
' NJemlivoi neirro .atun_cüii',sei;u-UÓdü—
uão seja pôde afirmar com convição,

que esta obra não seja. uma obra san-
ta, uriica capaz de fazer à verdadeira
redenção de nossa raça,

Como estamos fartos de saber, tO«
dos os imigrantes que aportaram em
nossa terra, dai a poucos meses, uni-
íaiu-se, formando sociedades sérias,
não só para tratar do interesse de sua
raça, como também para terem onde

passar suas horas'de folga, OU onde

pudessem com confiança, levar suas
tanulias, formando então suas elites.

1', o negro que tanto trabalhou pa-
ra o progresso desta desta terra, fi-
cou para traz,, náo se uniu; varias so-
ciedades foram fundadas com aquele
objetivo, mas em breve desviaram-se
da rota traçada, ou imaginada. £ as-
sim ficou a raça desamparada, sem ter

quem defendesse seus interesses.

Algumas famílias negras que, com
sacniicios fizera mseus íiüios estudar,
viram seus es'orços completamente

perdidos, pois mio e.x;sfa uma orga-
nização neyra em que os mesmos pu-
dessem freqüentar, em que pudessem
fazer uso daquilo que com grandes es-
íorços aprendera.

Àí está o motivo pelo qual, muitos
negros que estudaram diziam: o ne-

gro nao adianta estudar, pois nao lhe
dão valor I

Alguns diziam por estar desacor-

coados, c outros nor ouvirem algumas

pessoas dizer, mas todos por estupi-
dez, com respeito ao não adianta, es-
tuclar.

Mas meu Deus, como queriam que
nos dessem va'ôr, si não organizara-
mos uma cousa que prestasse, uma
sociedade que estivesse a altura do va-
lor de nosa raça.

Por aí vemos ove quem não nos da-
va valor éramos nós próprios. V, as-
aim o negro que tinba amor em sua fa-

¦ ¦

.AL.

rniba, tinha que contentar-se a ficar

em casa, sem saber o modo de Con-

aeguir uma distração para os seus.

Ve!o um pouco tarde, mas, "antes

tarde do que nunca".

Mm Agosto <le 193», um grupo de

negros, chefiados pelo valoroso, deste-

mido c taudoSO irmão dd raça, Fran-

cisco Costa Santos o 
"Grande Conse-

Iheiro", homem de virtude inabalável,

dirigiu os trabalhos para ser traçada

a planta de uma grande obra que de-

veria chamar-se "FRENTE NRORA

BRASILEIRA".

Tio bem feita foi a planta, tao pe-

rito era o engenheiro que a chefiara,

que assinalou ele todos os pontos em

que a P. N. B. iria encontrar obstn-

culos, mas incítando-nos a enfrenta-

loa, marcando ainda o ponto em que

¦ P, \. B.', havia de completar a sua

missão.
!•',, assim, a [6 de Setembro de 1931,

foi fundada a "FRENTE NEGRA

BRASILEIRA" — União Político-

Sócia' da Raça; começaram então os

trabalhos: encontrou a F, N. B. o

campo quasi livre, pois os negros co-

meçaram a aderir, ,¦ a P, N. !.'. foi ins-

talada em duas salinhas do Palacete

Santa Helena, as quais pareciam ver-

dadeiroa formigueiros, taes eram as

adesões que recebia a P. X. 1-5.; alas-

trou para o interior, para. os Estados,

recebia-se parabéns do Exterior, com

palavras de animo e entusiasmo!

E a !•". N. B, como carinhosa mãi,

na anciã de vér alguns filhos regene-

rados, começou a aceitar todos quan-
toa para ela pediam ingresso; veio
ótimos, bnss, remediaveis e ruins. \

os seus dirigentes, recebiam-nos de

bnirfw ahrrt/iy.forii. wonéiÁffife'-
Lavam compreendendo a necessidade
daquela obra e á necessidade de se
instruírem e trabalharem afim de pre-
''ararem melhores d?às para os seus
descendentes, Mas a ignorância... a
ignorância era e é grande ainda no
seio da raça, embora ;<so não seja
culpa nossa,

A culpa é daqueles que, nos aprovei-
taram, nas pessoas de nossos avós,
nobres escravos: enriqueceram-se i
nosa custa, para mais tarde, com a ex-
tinção da escravatura, jogar-nos na
rua como animais, sem 'ar, analíabe-
numa terra estranha, pondo somente
a nossa disposição, o batuque e a ca-
chaça, afim âc exterminar a raça.

Como ia dizendo antes, a ignora.u-
cia começou a agir; começaram então
os sacrifícios para os dirigentes da
grande obra.
tos, sem trabalho; atordoados ainda
pelos castigos que artes sofrerámos;

K estes, apÓS vários estudos acha.-
ram como único recurso, ir extinguin-
do a herva ''aninha ove ameaçava
destruir a grande ceara; diminuindo
assim, um pouco o movimento é ver-
dade, mas o entusiasmo, a esperança
e a força de vontade dos que ficassem
não diminuiria, melhor assim; antes
éra tudo fantasia, (alas e nada mais,

E assim veio a F, N, B, transpondo
horas, dias, m,êses e afinal completa
hoje do;s anos de lutas, sacrifícios, la-

grimas e também alegrias.

Como disse no começo, a F, N, B,
foi instalada em duas salinhas no Pa-
lacete Santa Helena, nas quais eram ;.
Presidência, Secretaria Geral, tesou-
raria, sala de reuniões, emfim tinham

que servir para tudo o que fosse ne-
cessario para o progresso da obra.

Hoje porém, ocupa, ela um espleti-
(lido prédio á rua da Liberdade n.»
196, Nesse prédio, pôde a "O. C." or-

ganizar  cada sala um departamen-

to, sendo eles os seguintes:

Presidência e secretaria, anexo &

secretaria, '.una sala de datilografia,

tesouraria, sala do comissar!o e cabos-

cobradores, Redação do jornal 
"A Voz

da Raça", sala de aulas de primeiras
letras, sa'a de manicure e cabeüsadei-

ra, sala de ensaios do corpo cênico,

Gabinete Dentário) departamento mu-
stca'., de costura, comissão ue testas,

salão üe reuniões etc, estanUO anuía

em organização vários departamentos.

jV grande o entusiasmo que reina

entre a tnocidade írenteuegrina, peio
seu departamento, ainUa em organiza.-

ção, n qual divide-se em ''uas seções:

u masculino e o iemminu; ali touo»

trabalham com unior e dedicação,

ar.111 ile conseguir organiza-lo, e,

quando este esteja completo, ai então

teia a "if, N. ü," conquistada uma

das maiores vitorias uo seu vasto pro-

grama.
Pois fará recuar facilmente todos

os iinpeciüios que se autepuzerem em

seu caminho.

Presa ali a tnocidade negra, sub

bôa direção terá a i.\ > .B, um exer-

cn.u fçrte e descansado, monto para
entrar em campo. Dará algum traba-

lho naturalmente, mas também en-

tusiasmarão mais os componentes ú.i

grande obra, com seus modos alegres,

rumando assim para o aperíeiçoamen-

to da sociedade negra em S. Paulo, e

naturalmente, do Brasil, que jamais
deixará de amar,

Termino, deixando aqui us meus ar-

dente- parabéns ao G. C da F. N, li.;

e aos frentenegrinos sinceros, que
verdadeiramente amam sua raça, con-

graiuiu-" 1; também comvosco, inci-

tando-vos unicamente a náo poupar-
des sacrifícios para a grandêsa e o

Meus irmãos frentenegrinos, um

Jjhurra a F..N. B. e a todos que para
ela trabalham com amor e lealdade.

RIBEIRO.

Mas é que eu estou convida-

do para um baile atnanliájí adermus

et: nílo entendo nada de 'literatura.

Bem ^Qf isso.colega. A Pren-

te Negra promove esses^siTavs pnra

tazer ver ;ios negroí a necessidade

de se aperfeiçoarem e fcarern .co-
uhecendo muitas cousas ove 6 de

grande utilidade para nós. Saiba

que o homem que„ náo_aorende o

t".:l 6 um intttü, e assim sentíojJei-

xa o baile para outra ve/. e vai^ama-

nhfi na sóde da Frente.

Mas meu amigo de tão itrasa-

do e tão renitente íez-me a seguinte

pergunta:
—/ra ove serve a Preme Negra

se lá nao hl baile e nflo ha esporte

para praticar?
Fiquei inuivj admirado de ver

meu colega fazer-me uma pergunta
uessas, mal logo Ifte fespond! nes-

tes lermos.
— A Prente Negra é umasocte-'

dade representante da raça. &' uma

bocieüaüe que tios defende morai-

mente e materialmente, se nao tosse
;•. h'rente Negra nos estaríamos tal

C qual nu escravidão.

Nao digo escravo material, mas
ntoral. Fica sttüenuo sabeiiüu que
todos devem prestigiar sua socicuj-

üe. os iuoijü.js prestigiam a sua,

os pouu^ue/.es, os sinos, e porque
nau prcsugitn a uossa.

.vuuo uma vez !lie ciyo que o

negro que nao upoiu a Frente nao e

negro, e um sei peor que anima!

que ao menus reconhece quem 
'He

ia/ o bem.

As minhas .palavras foram Mo

claras e '.;'o .patentes que o meu

colega resoivendo ir assistir o dito

sarau, ficou sendo um dos mais lit-

cansaveis batalhadores da Frente
—iwgru,

Sorocaba,

ÇANT1DI0 ALVES

^Z A Voz da

r^ABELBiaEIRA 11 AUSADEBU

ííftRUA DO AliOCC1"- \. 18

SOB. SALA 14 - S. PAULO

ao
¦JHEstavs eu um dia desses em
Min ponto do meu bairro a espera
de um colega quando vejo o Bene-
dito qne ia passando ligeiro sem
olhar para o meu lado, levando um
violío de baixo do braço.

Chamei por e'e e perguntei.
Oh! ia seu Benedito aonde

va;s com tanta pressr. 
'-"essas 

nor
mim e nflo me enxergas.

— A''! é verdade ia tao distraído
que n3o o tinha visto, mas, q'ie:,-r'
me desculpar e, peço-bbe licença pa-
ra ir rodando, pois \í\ me acho um
pouco atrazado e creio que os co'e-
gai já foram.

Foram para onde ? Pergun-
tei-lhe, e onde vaes.

Sim, vou a um baile Já para
as bandas do Carva"io, onde VOU
Fazer o v:o'ào fa!ar.

;Jois então aprove'*o o ensejo
oara avtsar-lhe que amanhfl huver<;
um "Sarau üstetico Literário" na
'-'rente 

Magra, desde ;;'•. ficas conv;-
dado.

Mas o que o Snr.*.
Faço-lhe o convite e, apnreça

IA es*,1 tudo ucabndo.

p,aça
Como orientador da causa nu-

'-ra, nesta capital, faço-lhe a oferta
ce uma carta a mim endereçada,

pelo professof Magalhães Salgado,
nosso prezado patric'0, cie se çn-
contra fôri do nosso pai/, em via-
gem de es^ido.

li' teu Intento que se publique
esse acontecimento em um orgao da
nossa raça em .Sao Paulo,

«Büda Alegrai

África do Norte

Prezadoi Irmâoi negros de São
Paulo — Brasil. — Hncontrando-me

preientémente na Afr:ca, onde 'á vt-
sitei o Cumulo do grande Marabá,
ro Bosque Sagrado, e o nnço ^e
Mfle Nagôo, no Qued Xebir.

Aoós a minha ida á Inglaterra,
fui á Arr:ca, pari conbecer a terra
de meus avós, a qual me. seduzia
eni pensamento, e que acabo de rea-
lízar. Nflo sei quanto tempo aqui fi-
carei, mas faço o possível para bem
aproveita-lo». Os meus amigos bem
s:ibemosen,:do que contem estas afir-
maçõei e esjjero portanto que se dl-
gne divulga-lai em nosso org.io de.
raça.

Professor MaoalhXes SA'.r;Ano.

Rua Lafalete, 2.

Blida-Alegrla.

África do Morte.

lOMAR uma Bstinatura d'A VOZ [}\
RAÇA, hoje mesmo, <!• elevar o nivel

• • MORAL e INTELECTUAL do ne-
gro, é "brmüetmr" es'e Imenso e estre-
iiecido BRASIL, ;: :: ::
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P/A R A VOCÊ

Ao *or.£e, no horizonte, o sol desaparece,
A loa vera swgindo vagarosa,
Iluminando tudo com a sua luz esplendorosa;
Pouco a pouco a natureza adormece*

Conversam entre si as flores do jardim...
¦

Conversam cousa d.z amor,
Sentindo-se uma bem feliz,
Chorando segreda a sua histeria, a infeliz,
A' meiga companheira e confidente flor.

E devagarinho uma adormece emfim. •.

Outra, alegre, ás outras conta
A sua ventura, a sua felicidade*
Outra ainda, flor de rara qualidadci
A sorte má oue a persegue lamenta.

E tristonha chora; chorando sem fim..-

Todas dormem agora, na c'ocç calma
Da noite. Só o CRAVO na doce. esperança
De ser feliz um dút onal sonÁo de criança,
Com. a altiva e nefemosa .?,CSA NSG?sA, com calma.

/|© fufarfsias -. - /
Vinhas Irmft* negraa; nós, antos

do ux.irmos, Boina, Sapatos nem meia,
Blúaa som mangas o Brincos ArROlRo,
devemos prlmolrwente consultar rum us
noaaas cosUiro|r,"« ou possons amigas,

para ver-ae dom !ca bom, imrti nin ser-
mos v'tlnm do Hso <Jos tranieuntea o
vergonha «'as nossaa irmíls c.uc sabora
trajar-se bem.

NO':VA DR CAMPOS.

má

Conversa, rubro, com

S. Patiló, 16-9-933
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Eu nunca pensei que VOCfi fosse
tão má. Vocó lembre-se bem, nunca acre-
<!ítou ou então por desaforo ";io quis
acreditar em mlnhaa promesaaa do
amor.,, Amo-lhe! Adoro-lhe!

SerAs minha, e, diante de todaa ee>
ias exc!«nta(;"''s nascida <'o fundo de mi-
nYalmn, voei- oh! venus t«rr"s'." urüca-
mente aabia responder com ;'. aua doefl
voz de Verônica como 6s ironfco' e eu
liguei triste e nuncamaiifaleie mamor...

Para que? voeo parece que odeia
aqueles que falam era amor,.,

Meu assunto agora será o eaporte,
o café o eatudoa..

E voe;, voofl mesmo, parece mais
comerciante que amante..,

RAJA

Uo oAmoAô : Io
. -0

LIVRO DE OURO

5 c c i d i

i uouren*
rente Ne-

. .ANIVERSÁRIOS

Comunicou-nos o cabo Rafael dos

Santos Sobrinho: •

»=» Completou 2'J «nos de idm'.e cm

18 de A^ostu p. p. o ar, Durvallno de

Queiroz.

!"'ii/. «nos hoje, 0 sr. /VHIl

qo CÓRceiçfto esforçado cabo da

^ra Bratiletra,
—

PAtiEÇIMENTOS

Faleceu no dia 20 do próximo paa-
«Mtto o »r. Benedito A. de Campos,

— Paleceu no c'ia 20 tio corretiU: o

frentenegrino sr' José Cezar,

Paleceu no dia 20 do.prutlmo paaaa*
da o sr. Luciano Prancieco Rosa esforça-
do associado da frente N'cRr.1,

A's famillai nossos pezamai.

NOTICIAS ^l SOROCABA

FALECIMENTOS

O lar de nosso amigo c COmocio tr.

Oswaldo P, Nascimento, passou pelo triste

golpe iltíviito ao falecimento de sim ftltii-

niia primogênita Edit P, Naacimento cujo

¦epaltamento i«^ve lucrar a 7 de Setembro

por esse motivo apraaentamoa << familia,
nossus condolências,

No tün 9 do Setembro faleceu o frèn«

tenegrlno que a nosso 'ado militou com

toiiu dignidade, sr. Otávio de Almeido, ze«

iono ferroviário matalador na E. P, S.

O salmento fanebre teve luirar a 10,

aalndo o feretro da rua Ce!. Cavalheiro

com grande acompanhamento de operários

daquela ferrovia, dettacando-se muitos fren-

tene^rinos, tendo u (''«"niií .\'huím manda*

do depositar aobra b ^ea ataúde uma

mnn aoroa como homenagem doa Irmaoi

frentenegrinos; aléin disso acompinhou o

coneju uma coimssílo COfflpoata doa srs.

Oüiii])io M. da Silva, Delegado provisório,
Olímpio Custeio Alves, Presidente a re«

pretentante deste Jornn!, \driano Caetano,

Alfredo Monteiro, Bmillano Mandei, Sa-
lerno dns Neves, Afonso Nèvea Auunçfto,

Laia MatCirenhaa; Benedito O. da Andra-

de pelo Consellio.

Ao irmão Otávio a rfl';a coiuii^rH.

uma lagrima de Saudade, e a familia os

Roatba pesamet,

Pa^.iri»"1 ;\ sua assinatura anua! da
«VOZ DA RAÇA» :

Os Srs. Alfredo Monteiro, Avelmo
Dãmaceno, Euclltíes Mndureira e Sarleno
d:'s Neves.

«•o'n "«

oIIAaII rc

No dia 23 do amianto aa se-

nliorinhas desta Delegaç&o oíere-

coratít ao.üxmo. Snr. Pio Damifto

dd. Delegado da F. V. Brasüeira

aesta cidade e, fiscal geral da

mesma em todo o Estado de Minas

uma festinha intima, constando«a

homenagem de reoitativos, cantos

e discursos.

Ao findar a parte literária,
falou agradecendo a homenagem
em aome do snr. Delegado, o snr.

.,'oao Cândido dos SantOi,
¦Compareceram a festa, além

dos sócios !rcntcne;.T";n',s, o Exmo.

Snr. Tte-Coronel Sertorio Le&o

dd. Delegado Regional de Po-

];.cia nestt'. cidade professoras do
¦•Grupo Escolar local emultaspes-

soas gradas,
Sendo servido aos presentes

pelas gentis senhorinhas, uma ta-

ça de sorvete.

Correndo a festa a contento

geral, flcora jjravaeos nestas colu-

nas os nossos sinceros agradeci-

mentos as distintas jovens e bem

como as promotoras da homena-
«Qm : Exmas. Snras. D. Sebastla-

na Damlao de Souza e Professora

Leonor Leão.

aniveSario
Transcorreu no dia 25 do

éxplrante o natalició da Exma.

Professora '). Maria .Vartins |dd.

presidente da Diretoria das So-

niioras da Delegação da F. 
' 

.

Brasileira nesta cidade,

Pela brilhante atuaçfto com

que D. Maria Martins vem exer-

condo tflo honrado cargo, deseja-

mos-lhe muitas felicidades,

O CoatespoNOENTB

Guaxupé, 261 9! 1933

PATRÍCIO NF.GR0:

Amas o Bmsil?

JCstús disposto a !u' rir pelo
levantamento ';*ico, 

moral e
intelectual <'os negros brasi-
loiros?

Queres aprender a conhecer •

e o. combater os Inimigos dn
Pátria?

rorlVll jn a

I*rente Negra Brasileira

S. Ptuilo — rua Liberdade, 106

Muito tem se falado que é me-
ciso acabar-se com esses bailes e
sambas qne existem por todos os
cantos e recantos da cidade, porque
é um antro de perdição.

Nâo é verdade une todos os
bailes sejam perdição; porque quem
quer ser perdido nao precisa ir nos
bni'es, é perdido mesmo.

O que é preciso é que todas ps
Mfies quando suas filhaa receberem
um convite para baüe, seia sempre
acompanhadas de seus nacs ou ir-
mãos de acordo com os bons oostu-
mes da família, porque assim temos
certeza de estarmos reunidos e for-
mados em nosso meto social.

Compulsando uma historia Uni-
versa! do Professor José Benevidea
de Sa, ele disser;1 que, no mmeimo
das catequeses os Padres Jesuítas
mandavam tocar musica e bater Bum-
bos e caixinhas formavam um sam-
!>;> ou caterete para atrair os IndI-

f^enas e assim eles vinham chegan-
do aos poucos sem ter necessidade
de razer violência.

E' porisso que nós os brasilel-
res em geral cornos divertidos.

Ve;;"" meus irmãos negros'

Quem é capaz de resitir uni

samba cantado com orquestra do nos-

so patricio — Assis Valente.

Como este «ELOGIO DA RA-

ÇA*
Autoridade tem que dar

Curta branca para os negroa dançar
Pois-si ele é um cavalheiro
Beata eer um Brasileiro
P'ra aaber se comportar»,

Tenho observado do meu can-

tlnho que o negro é que tèm menos

divertimento nesta vida; porque quan-
do nos temos necessidade de alugar

um quarm ou uma sala o oue o

proprietário logo grita :

Nâo quero bailes nem visitas

em minha casa.

Ainda ha quem diga que já
acabou a escravidão I

Até na casa que nos alugamos

e papamos pontualmente, nílo temos

o direito de Fazer um divertimento.
Eu penso que depois de nós

trabalharmos so!s dias em qualquer
serviço que seja para a manutenção

da nossa prole, também temos o d;-

re;to de procurarmos um divertimen-

to qualquer porem, licito, com ordem

e respeito, que sõo ás principaesda
Bases Educação.

HORACIO DA CUNHA

.<:..:•.• :.fjíA A" : IGÂ
LiLi

"'•"eficiência...

Benefielencla autenteia c"e\'^
visar uma finalidade elevada.

Beneficiencla autentica compre-
endo fazer jus ás craves necess'da-
des de um ser vitimado por uma
das tantas catástrofes a que rtos
espõe a vida, ou apoiar uma familia
no sem da qual reina a miséria con-
sequente de legitimo* motivos de
caduquice da sorte.

Mas motioos de caduquice da
sorte.

Beneficiar o enfermo na mlse-
rn, o pobre impossibilitado de ga-
nhar o oeculio para se manter o io-
mem, oue, no declínio da existência
n£o possue um teto, sem abrigo, sem
familia, sem o nào de cada dia, etc.
constitue, a meu ver autentica bene-
ficiencia,

Acontece muitas vezes ter-se
a personalidade de um Indivíduo de-
senvoivldo ou mesmo formado em
um ambiente sflo e altamente religl-
oso.

Tendo latentes qualidades f!!an-

tropicas desenvolvem-se a acrisola-
das nesse ambiente ouro; se nao nas
possue (latentes) formam-se cm co--
seqüência do meio. Uai um homem

nceramente religioso que ardente-
mente ama ao nosso Deus, teme-lhe
e sobretudo segue sua sagrada T'a-

lavra, seus Mandamentos ExceIsos<
E eis otte o Sênior nos ensina amar
ao nosso próximo, praticar a carida-
de, entregar-se á pratica do bem,
enfim beneficiar o próximo.

Só esse homen muito poderia
concretizar,

M.as se ao seu ideal se aderls-
sem outros analagos oue comungas-
sem com sincera religiosidade esse
mesmo ideal ? Unidos, saciariam,
talvôs, a sua sede gananciosa de

prod:e;a!isare''n nos seus semelhantes
•a beneficiencla acepção da palavra

beneficiar fbveo, econormeo, more! e
Intelectualmente a humanidade.

Homens de hoa fc\ longe de
conceberem a ;déa de prevaler ver-

gonhpsa e infamantemenre do seu

próximo, 
for!'v.-ri uma associação

!)eneficiente.

A mocidade também vae con-
correr. <\ associação nâo pricir.de
dela, e ela (mocidade) nâo prcmde
das diversOes e prazeres 

'imitados

açetos a a essa rlsonha etapa da
vida. Surgem então as festas. A

quantia apurada, (quando o sem) re-

verteá aos cofres da mesma nssn-

ação para os t:"s a que a mesma se

destina.

Aplausivel I

Qual o bolso ao seu a'cance

negar-se-Ihe-í ?

E' para um fim elevado oue vi-
sa a co'e»!.v'dnde.

prevent!va para u

tal.

p* urna reserva

uma necessidade fa-

Mas visa beneficiar a colefieT-

dade.
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De todas as comemorações

nacionais, u data de 28 ÜóSetem-

bro 6,lncontestavelmente, uma das

mais notáveis slnflo a mais tocan-

to, que ha noticia na historia bra«

slleira.

Inlellzmohte, muda 6 dèsco-

ntioòido dá mòcldade negra do ho-

grandioso

pro vit

le apa-

cena,
dando

amor

jc, o enredo'di* 
de hontem, que é uma

dn amor inquébrantavel, on

reco como protagonista < u

uma pobre mulher negra,

ura belíssimo exemplo di

filial.

Para quem,como nós quo vi-

mos acompanhando, com vivo In-

teresse, tudo quo diz respeito á

vida do negro brasileiro, vemos

através do dia 23 de Setembro de

1871, pela primeira vez, nas pra-

ças publicas, arrastada pelo Irre-

Bistlvol golpe que o destino M-o

pro meditara, caso se lhe faltasse

coragem bastante, uma pobre mal

negra diante do abnegado vulto

de visconde de Rio Branco, Ira-

piorando-!lie misericórdia paràque

não o separasse de si o fruto da

sua alma, um fllhlnho que ela "

apresentava nos 'traços o que já

estava prestes á ser vendido!

Comovido, pela singularlda-

rie ''a oena pungente, que acaba-
' 

ra do presenciar, que sd a obr;t

de uma grande dôr pode causar

taes efeitos, visconde de Rio

Branco, sentindo, então, uma des-

sas tristezas quo recortara os co-

rações mais endurecidos, recorre

uos seus pares e ao lado «le Pa-

ranbos e de outros ilustrados vnl-

tos do valor incontestável, sem

perda de tempo,trataram incpnti-

néhtl da emancipação do Ventre-

Livro, teridó a frente da grande

causa visconde de P-;o Branco

cuja vida publica e privada, tanto

honraram à grande PÁTRIA

BRASILEIRA.

A dátá de 28 de Setembro

relembra nu. alma nacional o he-

roismo e a dor de uma miserável
' 

mulher sem nome, que poderia

sor contrariada de pronto pelos

maiores, se a a'-na cárltatlva de

visconde de Rio Branco riflo se con-
'cloesse daquela carinhos!' ema-

tura, que se espunha ante seus

ro erigir-se numa das praças publl-

eas de Campinas ou itt, cidades

ossas ene foram por elrcunstan-

cias varias os maiores campos

do trafego de escravos no Bra-

si', uma estatua representando no

bronze a figura de uma mulher

negra tendo nos braços uma cri-

anca, como vivo exemplo de amor

ruial para dizer n, posteridade que

u mulher negra, era pleno rigor

do cativeiro, soube Ber Mulher,

soube s<-r Mfll.

E agora 'u> esplendor da II-

ber-dii.de, si 6 gue ha liberdade,

outra cousa não devemos fazer

levar a raça negra a altu-

ela merece alcançar. 0

te, se desenhou a mais resplenden-

le aurora. . .

O facho tremeluzente dn espe-

rança, avivado agora pelo compuWo-

rio das circunstancias, r;m<':t Indo-

mito e brilliante em toda a sua pie-

nttude,..

Que bela plenitude 1?
"Amtcus, ne desperes" —

Nada de desanimo porque s; estamos

agora Incertos o vacilantes, nflo des-

creiamos no porvir; e, si csteehor-
r„ndo c macabro, creiamos, Mn no-

mini Domini", na efemeridade dos

acontecimentos humanos...

Setembro de. 1933

V. PauU

QUER

e se

FRENTENEGRINAS !

!S ter os vossos cabelos lisos

stnao e

ra ene
latu!c do diz»negro tem necessit

que sente.
Mas, para que cheguemos a

este ponto, restam entre outras

eousas, cultivar o campo mora! e

intelectual; sem que, tudoó inútil,

tudo é humanamente impossível.

T-O 7 0 7

6
— sao

olhos em verdadeiro pranto.

Aquelas lagrimas de deses-

pero desllsadas no rosto daquela

pobre mal negra, que nflo via na-

quele momento dedôr outra coisa

«Inflo a icparaçflo de sou fiihínho,

deve ainda refletir com violência

na alma da mfll negra de hoje.

Kssa passagem histórica de-

^enrolada sob o céo azul da nos.

sa grandiosa Pátria, eleva a alma

carinhosa do negro até as alturas,

dando um exemplo de amor filial

tão grande, que não seria exage-

H a b fücoí...
O alarido do trovão, rompendo

a cròsta do firmamento, repercutiu-

se pela campina em ióra; porem

precedendo-o, o rafo • indònúto e

ênergeüco, fendia, alto a baixo, os

macrobicos troncos da virgem flores-

ta. . .
O vento, de conluio ao trovão

se rc'/ mais veloz'. sacudindo a mui-

tldão das arvores como si quizera
desapegal-as do originário solo.. .

' A noite, sem lua e estrelas,

vestiu-se em densas trevas; as tre-

vas negras e misteriosas, cingiram-

se dè terror; o terror, de mãos da-

das ao medo Invadiu o '-oração nu-

mano em toda a sua plenitude,
—Terrível plenitude !?

... ü rio, que oütrora fhiia do«

cemente, eriçou-se de todo, dobrou

de tamanho, e as suas margens, ha

pouco suficientes, ja nflo comportam
o exorbitante volume das águas.,,

Diante desse tetrico e titanico

quadro, o homem se sente pequeno
e* amesqulnhado, o seu ser, intoxi-

cado no pavor e na incerteza, tem

algo de cadaverico: por quanto so

se escuta o ritmado apressado,, do

coração, ¦.
E si prèscrtistármòs esse cora-

ção, veremos que ele, embora iras:!

e desalentado» se apoia e esclarece,

no ancoroso facho da esperança.
Esperança - fulcro de todas

as atividades humanas — salvação
dos náufragos — animo dos desa-
tentados —abrigo das intempéries ei

vlcissitudes humanas — nosso derra-
deira companheira "Os transes mais
angustlosos; ela que ainda reside no

coração humano, embora tremeluzen-
te e embrionária. . .

FEST I VAIS
FRENTENEQRINO P. C,

0 Cube supra fará realizar no

dia M de Outubro p. f. no salão sito

6 Rua Conego Eugênio Leite, 14G,

uma partidadansante dedicada a seus

associados,
No d;a 13 do -esmo mez o

o c'"b supra fará real zar um Festt-

vai Esportivo no canino da Rua Mo-

rato Coelho, onde se encontrarão os

melhores quadros pinhelrense.

Era a sua mocitfnde de !*ov*cr,

altiva, bem intencional que, notmi,-

mentes de Iodas an incertezas, quau-
cio a nossa gente nflo 

'cnghava 
suber

se o negro era ou nflo um competi-
dor em todas as provas ('o or0gres-
so que 8e desiendia 110 Jurna! do Jim
e cio Leite se apresentava "os salões
"os pontos de reunião dos nossos

patrícios o:,r;i lhes ('i/er, com toda n
rirmesa, as diretrizes que a raça de-
verfa procurar para o liem colct'Vüda
mesma. E, o Clarim in mio mais canta;
mas a sua alvorada de gloria que se
fez sentir em todos os recantos de
da nossa terra, em todos os 'ares, on-
de o negro ainda Teli/, pode refletir,
será sempre o seu medianeiro — o

marco primeira da etapa vitoriosa da
raça negra, ove deseja vencer.

O seu s;lencio não se fez ainda

por completo; As soas profecias es-
tâo ;"', insofismavelmente atestando a
razáo de ser de todos esses embates
entre os seus antigos colaboradores
e os considerandos cies'es e daque-
les, numa transformação de ideas e
cie incoeaenci,;s, sSo a todo transe
os paejuizos moraes de toda a nossa
coletividade.

O VJ de Maio já se bm, e a uns-
sa raça, a qee tanto tem feito para a

grandeza desta terrai vive ha quasi
trez anos em completa desarticulação,
Porque, haveremos nos, os néi 'os

desta terra dádiva, a viver lutando
contra os nossos próprios irmãos ?

Façamos a nossa prof:ssão de
'v: — hoje, que a raça negra com-
mora mais um ano de v:c'a da insti-
tuiçflo da Frente Negra Brasileira,
unamos as ideas toda^. congregeu-
tno-nos, pois, a,:*n de que, essa obra
não desmereça do valor iy\n 'lie deve-
mos dar.

Seja á ascençflo do negro a uni-
9o entre toBos os. seus :r,,if'íis de
raça; esqueçamo-nos do passado cheio
de tantas, ma/elas. esqueçamo nos do
dos distúrbios, das Ingraticões, das
injustiças, das depradações. dos maus
entendidos, rias discórdias em gera! ;
das vinganças torpes, das promessas
não cumpridas e das admoestaçoes
incontáveis.

Que beleza ser.t, se todos "s

negros, inteletuaes ou nflo, se nesta
hora c;ue passa, estivessem todes á
oostos! Que felicidade, pare iodos
nós se entre, a Família negra brasi-
leíra não existisse um só deslize'....
Somos todos homem--, e si "'.'o o
errar humano, estamos no mesmo

plano d:t acção soca'....
Porem, esses males todos, têm

os seus «contra-venenos», essas ma-
zelas todas podem ser amortizadas

FESTIVAL DOS CRAVOS

Grêmio R. N. Auiança Flob da Eutk

Oferece aos seus associados e

bem assim nos seus bemquistos ad-

mlradores um pomposo Festiva! Dan-

sante a reaüz.ar-se. no dia 7 de Ou;

tubro,
Roa F
ás 4

sua sede social,
meio de Abr«

sua 1
das 2

Õa srs. sócios encontrarão SCUS

convites na Secretaria e as aras.

damas ehcontraTSo ingressos com os

srs. diretores.

FESTA 00 «PERFUME»

No dia 7 do próximo mez de

Outubro, o Club 13 de Maio fará

realizar no amplo salão da sua sede.

sócia', sita no Largo de S. Prancis-

co n.'o, primeiro andar, uma grau-

diosa soirée dansante, na nua! ha-

verá surprezas agradabilissimas ôs

Senhoras e Senhoritas.
As damas obterão seus convi-

tes mediante apresentaçSo da per-

manenté qu'e o Club esta fornecen-

do em sua SecrCtarfa, na sede supra

referida.

Rompidos são os diques reles-
tes, crestadas as gaméíetras lecula-

res, Inundado o magnífico vale ; a

natureza inteira Hmbrs em demons-
trar a sua magestade.

Terrível magestade !!..

De repente, o entarttear das

ngnas serenou-se; 0 vento melifrunn-
se; e nas dobras azevichès da nol«

A 6 LO R i A
Setembro, 6 mez vy.e se come-

mora, em todÒS os, refcantOS do nos-

so pai/., mais um aniversário da Lei

de Rio Branco — a do Ventre Livre

e eme uos, os negros de São Paulo,

graças ao nosso jornal de puhHcida-
<ie tao saudosa, o Clarim da Alvora-

da; a ele a esse representante dos

nossos ideaes de hontem e que, dia

a dia se ramifica na perfeita razão de

ser de todos os fatos, a c'e, some- e,

devemos a consagração que o São

Paulo de 1928,dedicara a figura legen-

daria da «Mãe Preta".

com a sinceridade dos nossos atos
de ora avante. Portanto, uma rg'aca

de cal nos alicerces" do passado e
edifiquemos con; o Vior constante
o edifício da grande obra cuese en-
contra em parte insustentável, para
que todos os seus filhos gozem sob
o seu teto de luz. e de saber, onde
a 'megrdnde nossa seja uma reall-
dade e a justiça uma sentença de
mando e a instrução um dos pedes-
taes da gloria verdadeira da mrnüia
do negro que fora um emancipado de
hontem, que é um emparedado de hoje,

para que seja um brasileiro dig^o
do amanhfi vindouro, com a so':-
dariedade de todos os frentegrlnos.

Entflo, quando os nossos Ir-
mãos que vivem no deserto, no Sa-
hara das desilusões, sem se sper-ce
ber des fatos que se passam com a
evolução dos seus patrícios; esses

que nâo querem que se lhe diga a
razão de todas essas verdades, a
eles chegaremos, e com as provas
em questão, daremos contas não só
aos pessimistas into!erí;".'es, mas a
nacionalidade que fora embalada pela
Mãe Preta, que tivera um Pae João
para lhe dizer coisas engraçadas do
seu tempo de amargo e ''-ovo e que.
se sacrificara tanto para embalar o
nosso P'-.ts;i menino de hontem, tem
grandezas tantos, como se ostenta
em nossos dias.

MAe Preta, T,?e 
Joflo, símbolos

t'a dôr e do carinho. Patrocínio,Luiz
Qama e Cruz. e Souza, trindade de
saber e de revolta! Mocidade d».
ho;e, e;s os símbolos, eis os paladl-
nos da campanha para o êxito da
obra que o negro iniciar.; e dequem
o grande tribuno negro*Ifcente Per-
re;ra jamais olvidara.

Para á Preme, para o negro
vencer.

DUTRA FERREIRA,


