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e impõe

!'.i um ano surgiu, no seio dn
imprensa paulista; este periódico, a-
fim de colaborar con» a raça negra,
que procura melhorar n sua situa-
çflo nos diversos ramos que a atf.
vidade humana representa.

Motivou o sen aparecimento,
os surdos combates movidos contra
ims, visando destruir a nossa casa,
representada pela Prente Negra Bra-
sileini, cujos combates, transforma-
ram-se em realidades, co:" a deban-
dada de atgnns membros ene tinham
em sim seio influencia, sendo, en-
tào, descortinada a famigerada açào
contra a '"rente, qne se entrlcheira-
ra Bnfe u muralha do dever e resls-
tira todos os Impulsos dos comba-

\ tes, acionados pela 
'malograda 

con-
-fiuííü d.o úleas -- ,.ous;in tao çó-

muns entre os homens.
Nao sabemos porque, mas o

/-* pne e verdade, e que a Frente co-
mo entidade máxima da raça negra
no Brasil, sentiu-se seriamente bro-
queada nela nossa imprensa qne abste-
ra-se de iorn.tr publico os sons atos...

E porque nflo dizer?

Quem fala a verda.de, nflo me-
rece castigo,

... Taes ações se estenderam
até pelos telégrafos e correios; tu-
do na surdina, e para concluir, va-
mos :\*a o alistamento eleitoral,1 on-
de desapareceram muitas certidões;
nau sabemos se em cartórios ou rc-

partições, apenas sabemos que o
controle* deu resultado ponme enve-

o ?r.s f-. O /-'rr>

nenára grande parte do espirito
frentenegrino, devido os seus docu-
mentos que nflo mais aparecem.

Os desenfileirados, nflo viam,
como muitos» n8o vêem, até hoje, os
seus anvgos gratuitos, pordeirazda
cortino, gozando çom o veneno, in-
jetado nas suas conciencias co"i a
suposta agulha da calunia.

A calunia é a peior arma de
guerra do mundo e n sua muni-
çflo t'- a mentira. Ela leva o Ino-
cente a sepultura e o raro no
calabouço ott ao maniconio.

Diante de tudo isto, o Templo
do negro, foi sentenciado a desapa-
recer. Mas pouco a pouco os áni-
mos mram .serenando, diante da sua
Píjclfiçfl*j(rri5fs!fnc.'r., .• ¦;• :, •.:.•: :¦•.-•-
orgam do qual fazemos o seu porta-
vóz, sentimo-nos satisfeitos e jamais
dezejariamos registrar fatos de dis-
cordlas entre nós. Queremos que
todos os negros se alistem nas fi-
loiras frentenegrinas, bem como os
que estilo afastados, a e.sses, apela-
mos para a sua reintegração nas fi-
letras da paz, da harmonia e ('o nor-
vir—na Prente Negra Brasileira.

E em particular dirigimos as
nossas saudações a 'odes os nos-
sos admiradores ou nflo e especial-
mente, á Imprensa, de quem apela-
mos o seu digno apoio em nome
deste periódico, legalmente consti-
tuido, para a defeza da Rara Ne-
gra no Brasil.
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O patrão deve '.raiar n

aerviça] como se fosse da

família.

* )ln muitas famílias qvo tem
oreadas t- nfto considerara que
e.HHhH tem o mesmo direito d<í se-
r»"M bera tratadas, desde que cum-
pram cora as suau obrigações,

Serve de modelo a esta. pe«
quena crônica, alem de outros, o
caso da patriota, Isollna da C<»n-
ceiç&o, que em véspera do nata!
pedira aoa seus patrões uma. po-
quena quantia para festeja-lo, sen-
do, i-ru.io, agredida. »• espancada
Bobro alegação de que ela queria
dinheiro para gastar em farra.

Fosse ou nflo fosse, era sou;
estava ganho.

Vejamos o Evangelho, 3.° Do-
mlngo depois da lüplfanta; Silo
M.at«us,0, 8, V V.,1 — 13,

Que contrasto com certos pa-
trôes o -patroas 

que tratam cota

orgulho, desprezo e Bem carinho
05 (meados e ceadas, julgando
que basta dar-lhes o salário ajus-
lado para levem o direito de tra-
ta-los de alto exigir deles o maxl-
mo trabalho sem atenderem, mui-
tas vezes, ns condições de fadiga.
ou saúde. Que contraste, também
com outros donos ou donas de
casa que pensara terem.cumprido
todo seu dever, tratando humana-
mente os servieais e pagando-lhes
o ordenado, sem se Importarem
do estado moral dos mesmos.

Oh' so houvesse ''o parte
deles pouco mais de sentimento
cristão, de verdadeira caridade,
as relações seriara melhores on-
tre os amos e areados, nana [mu-
tuo proveito! Deem-Ihes os amos
n tratamento que a fé, a caridade
e a justiça mandam, considerem e
tratem os serviçais como fazendo
parte da família e multas queixas
que agora levantam contra a crea-
d agem emudecerão, pois o melhor
meio do terem creados, exatos,
curapridoresde seus devores,fieis,
dellgentes e pontuais no serviço,

traia-los cora dignidade cristã.

Saudades do Pirai
Joih) (Amdido dos Santos

Ao relembrarmos os tempos
idos, muitps cousas se nos apresen-
tam, umas que trazem uma verdadei-

alegria, que transportamos em es-
pirito até lá e outras que surgem á
'¦o<m\ da nossa ímaglnaçflo, reveladas'"'"a 

certa melancolia, que leva ã
revolta, quem quer oue seja ou que
tenha uma certa afinidade com aque-
les que direta ou Indiretamente, con-
tribuirnm para grandeza de um todo,
que no momento, constituo uma força
poderosa e liuamica na comunhão
dos povos civilizados e servindo de

silo para os povos nomados do Ori-
ente e deixando perecer na mais

rtbrunhadorn miséria, milhares dos
seus filhos, emquanto, filhos de ou.
lias paragens, vivem a gorda, sem
serem molestados por es?m ou aque-

• laíona!. '" s o fétüío [v-sunlv do
nosso caro Brasil, nesta hora trágica
que'atravessamos. Hora em que o
Universo e lá em luta com diversas
ideologias absurdas, que visam ata-
car, principalmente, ás ideás e os
princípios christaos, que interessam
proteger os pequeninos e humildes.

Depois de divagarmos um tán-
to pelo panorama do Brasi! moderno
e. em suma, do mundo, volvamos ás
palavras que encimam este pequeno
artigo:

Saudades do Plrahy... Talvez
nflo desconheçaes o dito cu;o, de
que -iremos tratar. Talvez Süponhaes
que seja uma formosa e hospitaleira
cidade, dns muitas que povoam os
nossos sertões, ove recebe1" com os
braços abertos, o vtahdante fatigado
pela jornada longínqua, debaixo de
caustlcante calor. Que sem talvez
uma das antigas^tabas Indígenas ou
de algum selvicola celebre? nflo!,,,

Este tal de Pirahy é o irmflo
gêmeo da chibatai do chicote, do re-
benque e o companheiro imsepara-
ve' dos feitores.

"or Isto, nmus caros 'e:<ores,

ao volvermos a.o passado, vemos
nomes que 'ms causam revolta; se^
quizerrhos senttl-a, somos Impedidos
por uma corrente impulsorn, que faz
O nosso ser se agitar no momento
em que pronunciamos toes nomes.

Cremos que esta agitacfio con-
tinua qin» sentimos, devetá ser COmo

.um poderoso lembrete, afim de oue,
por hipótese alguma haveremos de
desejar a volta da nefanda escravi-
dilo negra no Urasil. Po;s, negros
ha, oue almejam a vinda do tetrico,
nefando, horripilante e desgraçado
cativeiro.

Fsses que almejam o cativeiro,
talvez se esqueceram ('o amigo im-
separavcl do feitor, que, coi to um
soberano sem coroa comam' m i com

o Pirahy, centenas e centenas de
negros.

São os saudosistas, que dev>-
*"os combatel-os a todo transe e cm
qualquer Emergência.

Desejam esses o cative'ro, "ara

v;verem * vontade, nflo oensando
slnflo nos três pGs: Pano. Pfto c pau
para cordar a obra, pois o fim, di-
zem os doutos, coroa a obra.

Refirmo-nos aos três pês, nor-

que o celebre pirahy dos mais ce'e-
^res saudosistas, recebiam de conti-
nuo dos afamados e bondosos (?)
sirihôs, como dádiva de suma impor-
tanefa pelos seviços que prestavam
no nmânho dos campos e na rabri-

caçflo da deh'c;osa uca...

Dos {res o oue sobresnia mais
era. o então ""oso Pirahy, rm''s os
outros dois eram deficientes,

O pano, nflo passava de alguns
farrapos, ou me'hor. verdadeiras tan-
gas, insultar, > e desafiando o santo

pudor, que é ,;'o commun na raça
rm.rrra.

Quanto pflo? este sim, era nar-
co, nào passando nunca d.o feijfls e
angu e para variar sempre: angu e
feiiflo. Se comessem arroz ou outra
vnrmdade possível, talvez r'cariam.

doentes?'..

Quanto ao terceiro, que é o
saudoso Paulista é, para os saudo»,
sistas carcomidos, este sim era ó
vontade-ad plncitum. Recebiam-no
desde do amanhecer nfé ás nove
horas da no;,.>\ quando cessava o
serflo, em'que-todas as noites, es-
lavam os escravos obrigados a tra-'balhar. 

E neste estava incluído no
seu longo rosário, o tào celebre Pi-.
irahy.

Se muitos negros desejam a
volta da escravidão, nào é nada
•na's e nem menos do que a crassa
¦ignorância 

que pompêa no meio ne-
gro brasileiro, a ponto de Fazer com
que muitos dos seus componentes
almejem o antigo servilismo, como
unlca taboinha de salvaçflo deste
caus profundo em qve si acha a ra-
çn negra, porem devemos combater
este estulto e tão mgenuo ánelo des-
ia minoria de negros eve estào a-
costumados serem guiados por ele-
mentos extranhos aos sofrimentos
dos negros.

Combateremos estes po',',m, de
espirito, pomo os chama o Mestre
nos seus sagrados evangelhos, por
meio de agremiações, e fundando
nas mesmas escolas, afim de encen-
Avv neles a noçflo da verdadeira
•clvillsaçflô e assim sendo, tornarão
eles aptos ])c«-;\ conviverem no meio
civüisado, evitaremos de vez para
sempre a absurda Idéa do advento
do famigerado cativeiro.

Continua na A.n i>c«.
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Tomaram posses .is diretorias da

Frente Negra Brasí!e'<r;i -- dele-

gações d« Campinas, 
Tíe'ê e

lambem a do 0. 
"\ 

3. ?.ar?o

do Rio Branco da capital

Delegação da /'. A'. /•'. em

Campinas

Nflo tememos em afirmar, que
i, Preme. Negra Brasileira, marcha

vitoriosa em conquista do seu obje-
tivo que é melhoraria situação ''o

negro dentro de nossa terra.
Veste, momento volvemos o

nosso pensamento para a culta e

florescente cida.de de Campinas c

registramos nas colunas deste porta*
vóz a posso dn Diretoria Prentene*
urina 0"e foi eleita para dir'gir os

destinos da P. N, B. naquela cidade.

DeIegado*presidente — Sr. Ar-

mando Gomes.
Presidente Interno — Sr. José

Paria Sales. ,.
Vice-presidente - Sr- Avelino

de Oliveira. , ,
Secretários — Srs. Fablano José

Lourenço e Raul Martins Costa, I.o

e °." respetivamente.
Tesoureiros - Srs. Joflo Da-

macena Lucas e Joaquim Pombal,
!." e ".° respetivamente.

Procurador — Sr. Lourival de

Camargo.
Comissflo Pisca! — Srs. Osva -

do Leflo, Souza Pereira e Venancio
Naclmento Pompéo.

Comissflo de contas -Srs.Se-

bastiflo de Camargo, 
,?e!icío Alves

da Costa e. Venancio Penteado.

Delegação de Tietê

A ''rente Negra Brasileira, com

orgulho, registrou em seu cadastro
mala uma Delegação Frentenegrina,
recentemente, fundada em Tietê so-
bre. os aplausos das autoridades 'o-

ca;s.
A sua primeira diretoria, está

assim constituído :
Presidente. — Sr. Penedito de

Moura.
Vice-presidente — Sr. Gilberto

Assunção.
i.o Secretario —Sr. José Bene-

dito da Silva,
2.* Secretario — Sr. Orlando

Silveira.
Tezourelro — Sr. Benedito Ce-

zar CniZ.
Alem dos srs. acuna-descrlnii-

nados, existem mais doze'nos cer-

gos de conselheiros, comisarlo, f,s-

cais e cabos.
Pssa delegaçflo, está Instalada

numa das dependências do Teatro
Santa Elena, prédio municipal, gen*
tllmente cedido pelo sr. Prefeito, a

quem "A Voz da Raça», em nome
da "rente Negra Brasileira, agrade-
ce.

Grêmio Drnrr»rí'co Recreativo

BarSO do 
"Vo "raneo

Teve. lugar, domingo, 8, do
corrente, as 22 horas e mela, a pos*
se das diretorias do O. D. R. 'iarào

do Pio ".ranço, em sua sede social
sita a Rua Augusto de Queiroz, s,
cuja posse foi dada pela c missão
de conselho dn mesmo, tomando
parle na mesa empossadora, a con-
vite, o digníssimo presidente gera!
da Frente Negra Brasileira, Dr, Ar-
'indo Ve'ga dos Santos.

O .'no, que. esteve soleníssimo,
foi honrado com a presença das co*
missões das seguintes sociedades:

Gruno Carnav.Vesco Campos
BHseos, Centro R. Oau,;stano. Cen-
tro R. 0 de. Mato, Centro R. Auri-
Verde, o jornal A Voz da Raça e
Prente >'egra Brasileira.

Damos a seguir, as relações
das diretor'as empossadas que re*

gerfio o grêmio tio exercicto de
1934,

Pres!den'e e vice — respetiva-
mpnte srs. Euclides deAssIs e Joflo
Batista Ramos.

Secretários — Srs. Vnldemar dos
Santos e Egldio Estaqulo.

Tesureiros — Srs, Luís Gonza-
go e Leocadio Machado.

Diretor gera! — Snr. Tancredo
Joaquim Pires.

Procuradores — Snrs. Avelino
Antunes, EvarlStO de Moura e Bç*
nifaclo de Souza.

Orador oflciaj — Snr. Aníbal
Uma.

Diretores de sindicância — Srs.
Antônio Portes e Eltslario Sebastlflo
de Oliveira.

Fiscais —Srs. Manoel Barbosa
Segundo, José Adelino, BalbinoSal*
vador e Sebastlflo Soares.

Diretores auxlliares — Srs, Ala-

nagtlde Sales e Bernardo Augusto.
Zeladores - Srs. Alcides Pe-

nha, Manoel. Barbosa Primeiro e

Antenor Qeraldo.

DIRETORIA DP DAMAS

Presidente e vice - Sra». Ma-

ria Tereza e Maria !'>atisia.
Secretarias — Sras. Antonla de

lastro o Maria José Procoplo.
Tesoureiras - Sras. Etelvina

Góes, Maria Piora da Sllvn e Ma-

ria Balbina. ...
Diretoras gera' e chefe—-Alice

Nogueira e Maria Amélia da Silva." 
Procuradoras - Snras. Luiza

de Morais, üera'dina (';: Silva, lsau-

ra Soares e Dolores Santos.
Uradora oficial - Sra. Maria

Aparecidai
Diretoras do sindicância —

Sras. Maria da Conceição Primeira,

Eugenia de Souza, Maria Egidia,

Joana Arruda Campos e Odila da
Silva

F'sca:s — Sras. Virgínia de

Camargo Primeira,Odorlca Augusta,

Luclnda do Naclmento, Gttilhermina
de Souza e Sebastiana do Naci*

mento. ,
D!retoras au>:i'inres — Sras.

Maria Elias, Vjrginla de Camargo

Segundo, Luzia Carlos, Julieta de

Souza, Jandira Lui/.a Maria, Cosa-

rina Arruda Campos,Maria Jiija, dos
..Santos, prasllina .Gomes,Marta Mar*

garida da iSllva, Maria Conceição

Jeremias e Maria de Camargo.
Zeladoras - Sras. Marta de

Almeida, Prancisca Fernandes, Ma-

ria Otllia e Nair de Lurdes Brasilio.
Após a posse fizeram uso d

palavra saudando o grêmio, os

eulntes srs.:

Intervenç&o Cirúrgica

No Hospital Bernardo* Olivci*
ra, em data de 2t de Março, foi
submetido a uma intervenção *to úr.
Benedito G. Ferrax,'estlmndo clinico
local.

Bodas t!e ouro

Em 27 de Março, celebraram
as suas bodas de orno o sr, Emílio
V.azzobt, negociante nesta praça e
a exma. sra. Herminla Mazzola.

Em regosijo a essa data, a fa*
mllla Mazzola mandou celebrar na
Igreja S. Bento ás 7 horas missa em
açflo de graças, comemorando os
5') anos de casado do tíiloso casa'.

T)cs- Ai~A,

Uno de Oliveira, pelo Paulls-

tano ; Benedito Florencio.pelo 0 de

Maio, Aníbal Lima pelo Campos Eh-
seos e pelo Rio Branco, empossado

no cargo de orador oficial; Dr. Ar*
'Pido Veiga, doa Santos, pela Prente

Negra Brasileira.
A Voz da Raça, agradeci' a

gentil acolhida dispensada ao som

representante por esse grêmio, ai-

me|ando-the prosperidades.

spedmclo-sc

O sr. Luiz Pereira Süva, reti*
rando-se para Bebedouro, apresen*
tott-nos as suas Jdespedlda»,

Ao sr. Silva auguramos fellcl-
dades em sua nova residência.

Escoteiros Campineiros

Chegou nesta cidade sábado
dia 17 a tarde, uma bandeira de es-
coteiros de Campinas e da Associa-
çâo de Escoteiros Católicos Nossa
Senhora da Cottce;ç?io, da mesma
cidade.

Os visitantes acamparam no
'.arpo de Santa Cruz, fazendo na
noite de domingo diversos exerci-
cios entre e'es o Fogo'do Conselho
muito interessante.

Na segunda feira, pelo trem
das 14 horas os escoteiros regressa-
ram a sua sede, levando de nossa

Jtmdiaf, ótima impressão.

Centros Católicos

Em comemoração . solene ao
seu glorioso padroeiro, o Centro
Católico S. José, como em anos
anteriores, promoveu memorável
sessflo que abrangeu significativas
homenagens ao grande evangelisa.
dor Padre José. de Anchleta, cujo
I.o centenário do naclmento coinci*

cílu çom a mesma data.
A"s 20,70 horas foi a sessAo

aberta pelo s-. Antônio Zottini, pre-
sidente daquela sociedade, e, em
seguida daria a palavra, ao sócio sr.
Hermenegildo Martinelll que fez um
belo panegirico de S. José.

O clérlco Joflo Dias, usando
da palavra, reportou-se cem expres-
sivas frases a obra e personalidade
do desbravador de nossa terra que,

foi Anchteta. Com eloqüentes pa a*

vras o sr. Serafim Martins agrade*

ceu a oresença de todos e prlnci*

palmenle das inúmeras famílias que
ali se achavam, sendo, togo apôs.eti-

cerrada a sessilo
Falecimentos

Faleceu em M de Março, o sr.

Germano Bracher Júnior, funcionário
-o Departamento de Contabilidade
da Cia. Paulista E. Perro, cuj i fu*
nerais tiveram grande acompanha-
mento,

A' família enlutada nossas con-
dolenclas.

Congregação Marlana
Realizou-se no dia 12 de Mar-

ço, a reunlflo semana! da Congre*
gaçao Marlana presidida pelo padre

r. Artur Rlcci, vigário desta paro-
quia.

Nessa rcun+flo foram tratados
assuntos de interesse sócia!.

Enferma
Desde o dia 20 do corrente,

aclin-sc enferma, a snra. EulaliaSan-
tos, deléta filha do sr. Saturnino J.
Santos, m.'d. Presidente do Clube
R. 28 de Setembro.

A' sra. Eulalia, destacada em
nosso meio social, desejamos |suai
prontas melhoras.

Aniversários
MARÇO

Fizeram anos: Dia 2? — Os
srs. Joveüno Melo Figueiredo,Adríeus
Martho, stas. Georgtna de Melo, LI-
vtia Santa Bomeisel,LeonorBalola,
Elvira Arruda Camargo e meninas
Hilda Brienza e Ivone Rodrigues
Fachlnl.

Dia 23: Sr. Américo Bertoüni
e senhorlnhas Pasqttollna Plola e Ja*
mile Abaid.

Dia 24: — Srs. Marcos Gonzaga
Martins, Francisco lotti e senborinha
Srcilia Góes.

abril
Dia ' de Abri!:--O Sr. Augus-

?o Bonifácio Penteado, nosso esfor-,
çatío procurador.

Dia 2: senhortnha Cecília
Campos.

Dia 7:— senhorinha Maria Be-
nedita Barbosa, estimada írentene-
grina.

Dia 9; _ sr. Juvenal José.
Aos aniversariantes, as nossas

felicitações.
Do correspondente

<++• fc*j,*»»»»»r|.»»><.».x^.»-'..<..>^':-:"'"t",-"i-¦;<"»???*)

Relatório c-.o dinheiro arrecadado pelo anr. Comissário du-

rante o mez de Marco de 1934 e entregue a tesouraria gera'

Noticias de Juritilaí
Cot1 CfrSOS

' 
Sob a fiscalisaçflo da ' Delega-

çflo ^ 'P N. B. desta cPsde, teve

lugar no dia 21 tdo corrente mos,

em sua sede social, a 2.a apuração
do Concurso para a eleiçflo da liai-

nha Negra e do jovem negro mais

simpático, em Jundial,cu|a colocação
nos 5 primeiros lugares é B se-

guinte !
I.o lugar - Snha. Zeferina

Apollrtarlo, com 302 votos
2.0 lugar — Snha. Leonllde

Paula, com 287 vo^os
3.0 lugar — Maria P. Alves

Barbosa, com 265 votos,
40 |Ugar — Maria San' Ana,

com 249 velos ,
5o {Ugar _ Maria Aparecida

Chagas com L97 votos
l0 lugar _ joven Benediio

de Paula, com 74 votos
2.o lugar — Joven Vitaüno Go*

mes, com 37 votos
3t0 [ugar — Joven Elradlo Ro*

mflo, com 15 votos
4.0 'ugar — Joven Lázaro Per*

relra, com 11 votos
5 o lugar — Joven Manoel Do-

mingos, com 9 votos

Dia Nomes 1 do

Belmlro Nabor, Cabo
Rafael dos Santos Sobrinho

5 Roque A. Santos, Sede
1! Roque A. Símios, Sede
11 ._ !0Sé Marcelino de Freitas
11 D. Sebastiana Viera, Cha
M Roque A. Santos, Séd.e
15 D. Otilia de Campos, Par
IG Miguel Pereira da Cruz, Cabo
16 Roque A. Santos, Sede
18 José Erancisco Soares
18 Roque A. Santos, Sede
!'j Roque A. Santos, Séd.e ,
20 Marcos Eugênio de Campos
21 Benedito Soares de Moura
21 Roque A. Santos, Séd.e
27 Roque A, Santos, Séc'e
29 José Enrique Barbosa
31 _ . José Francisco Soares
31 Roque A. Santos
31 J. João Modesto da Cruz

Em bruto Comlssües

310
320
915
916
321
322
917
323
324
ü' 8
325
320
919
327
328
32! I
920
330
331
02'
332 ,

Saldo

10S00O
76SU00

165SÜ00
180S0OO
18S000
1GS000
79S000
501000
26$000
3l$000
I4$000

127$000
45S000
57$0O0
58SOO0
24S000

118S0O0
. 24S000

7S000
G0S0O0
loso-oo

1S000
7S200

16J500
I8S000

1S800

7$900

2SG00
3S104
1S000

12S700
49500
5S400
50800
2$400

1!$800
2*100

S 00
6S000

C. N. P.

L295SO00 111 $200

NOTA - Pede-se aos snrs. cabos comparecerem todos o-, subas*

dos na Sede, afim de prestarem contas. Chamamos a atençflo dos que

nflo compareceram durante o mez de Março.

Para fieis execuçflo de todas as ordens, Cumpra*se e faç;!-se cem-

prir.

Justinlano Costa Roque A. Santos
Tesoureiro Comissário



VOZ DA rwOA

Fèstiya! das Posas Negras
Entrega dos prêmios aos grêmios carnavalescos Vae-Vae, Ca-

feira de Ouro c UniÃo da Mocidade da Barra ?unda

Ç0 Conforme noticia-

mos, fartamente mesta

folha reallaou-se na

noite do dia 7 do cor-

rente, no vasto salão

7*fV<^> da Lega Lorobarda o

/l | festiva! das Rosas Ne-
O m+*Jf rras, mu homenagem

íot carnavalesco» Negroa no qual

Í0| ^.egue debaixo de vivas e pai-

matos troféoa fl"e passamos 
a des-

mrv"iv, I, 
d. ...» i p»>r °

d presidente da Prente Negra

B^Heira, dr. Arlíndo Veiga dos

Santos, foram chlmadõs os seguhv

,es grêmios pára receberem os seus

devidos prêmios...
An Vm-Vae, coube como '

melr0 p,emi0i uma faca -h-o-mua-

da lPrcnte Negra Brasileira oferta

de8ta e ao seu batlsa, a taça «A

V02 da Raça» oferta deste -criou-

co As entregas desses prêmios u

ram feitoa pela esforçada frentene-

gri„a senhorita Benedita Cos.,

Ao Mocidade dn Barra I unia,

Mo»,icia^ do Interior

EM BIKKjU!

p0, eteit. . diretoria da Delegação

,i„ Prente Negra. ;
Comunkam-no« de Birigul, que

,,,,,;,. - nrimelra diretoria nara dirigir oa

;^::;ii^^odtM^o^r,

cação.

coube uma bem trabalhada taça, de-

nominada «Salatlel de Campos», e

ao sou segundo ballaa sr. Valdomi-

m Corroa dos Santos uma rtca me-

dn!ha de prata, oferecida pelo ra"-

d» Conselho da Prente Negra Bra-

sileira, sendo esses prêmios entre-

<r".'s pela Srta, Generosa AWes.

Ao Caveira de Ouro, coube

R0 seu terceiro ballsá; snr. Avelino

Traves, uma linda medalha de prn-

ta, denominada tFrentenegrlnas»,

entregue pela senhorlnha Josefina

dn Silva.

Durante a entrega dos prêmios

fizeram uso da palavra os srs. Ma-
' 

noerBenedltò Alves,-pelo VaeVae;

Jofto Brás, pelo Mocidade e Uno

de Oliveira, pelo Caveira de Ouro.

O salfio esteve no dizer da

4glria, como «sardinha em lata».

Os convivas dlvirtirnm a von-

tade, dansaram como nunca dentre

risos palmas e alegrias sem par e

manifestaram o seu descontentamen-

to pela festa ter acabado, tao cedo,

as 4 horas da manhã.

...,..>.,•„•..*..•..'• •;••••.

,J!no c!p Gloria

Aproximando-se a passagem
do "1U de Maio",'4'orlosa eTemerl-

do ovocativu de um dos maloro

gostos de hunm-iida.de, Justiça o

desprendimento de que é capaz

gente brasileira, Tar-ae mister que

a raça negra de S. Paulo, nfto a

deixo passar despercebida. 
""'«,

que se anuncia o Ceará, a arde

te ferra da luz, festejará, com to-

da pompa, o Jubileu do grande

acontecimento emanolpndor, do

«uai se fez pioneiro aquelle he-

roico estado nordestino, berço glo-
r'oso do grando Alencar.

E' sabido que, além dos festi-

vnes projetados nelas sociedades

recreativas desta cidade, a Prente

Nogra Brasileira, orgfto legitimo e

orientador • da raça, promoverá

grande concentrado cívica, junto

u heiuta de Luiz Cama, seguida de

romn.-ia.no tumnlo desse vidente

paladino da redemçfto dos seus

irmftos. Surge, portanto, outra

oportunidade para a raça. negra

de S. Pauto, seus decendentes e

admiradores, darem prova publica

de educação c sentimento cívico,

umÔr e respeito da nossas grandes

causas. , ,.
Siherio de uma.

A''-1:

No dia 2, a menina Jitcí, dl-

letn filha do casal, aargento ilosé

doH Santos c I). Ovtdla ilos Santos,

residente em Tambao.
No dia 9, o Sr. Lucas 'Oro-

gorlo, representante deste orgam,

nesta Capital.
No dia 22, o Sr. Sebastião

'osó Soter, colaborador desta folha.

VISITA
Temos o prazer de agrade

cer !¦ honrosa visita feita a esta

redação e a Frente Negra, pelo
mu'. Alcides Hortenclo, residente
mu Campinas o zeloso auxiliar do

cCorreio Popular», conceituado

diário local

"y. A r rs c o

7 v
,,,.^

ecr ¦U*

•es

/ >

Vvv r*

SAUDADES DE -'''A'

S.\0 CAR'-OS
F,,,T,... -•• »•-'¦.,:•';;

.fn VIrío' locat, levou ti efeito em

í.tco Lo «ra imponente reativai IHero-

repreeentacBo no palco da peça O Zeoa
> „ .ahin tn«(!ii'ui'o nne agra-*<v buacar 19 e mtn'.i ioh.ii. ...

é ... geriamente oh coavlvaa.' 
Na «eçSo clvlqa falaram varloa ora-

dore..entr.Ço.q«.e.,o.rr.Pec>oFer-
MnAta Wv,ro, redator da "A CMadj,

joâoB«enoBlakpre.ldentedoCCJo*
i, Patrocino e mala oaanra. Olímpio veioi

ü„acía?a.Benedlto A. Coelho e Refino *»*

Stttitii« Pilho, íiretoraa do grêmio.

«Sociedade Aliança D. R. Familiar".

E,ta aocledade »aO«rlen.e, promoveu. no

ÍSll de Março, Idêntico tutivado aeu

onuenere Pior da Vtalo, aendo evado a

STcomedlaa^caPIndoba-e-Nho
Manduca" a "Chefe Político' P« " S™00

du "Aliança".

•Y.

(U dlacuraoa havldòa, véraaram aem-

pre .obre a necea.ldade da unificação da

fU com .pologeral.rO içada pela

entidade máxima frente Negra Braallelra,

apoiada pela A Voi da Raça.
*

ENFERMO
Kçha-ee ha algum tempo enfermo, o

..limado funcionário da C. P. de Eatradaa

SSÜ-r. Antônio Pw.adwC.rdo».

'" 
An',tiM,'.correH',H>n1!.í.mM'eSttbt..,n,

•ncheu-noa de orgulho, porque os iioshos

„„,*„* daquela proaper. cidade, e.tavam

«quecldoa e agora acabi le dar cor de

«i com um noticiário «toe deapertou Intuala^-

1 entre » raça neKrn Br.ailelra. P9I.II-

¦abando mu«j ift exlatam trea aocle*

d«dea a atber Cwtro Cívico Joaí do Pa-

;';:;::; **^»£iES!Z
d. Mui... .mboa denaantea e aBo dlrig - o.

no, Komena de eaplrito etevadoa o que

ipreaeatamoa oa noaaoa parabena'por te-

,em compreadldo m«« «omente - aldoa con-

•Ipilremoa aer reapèltadoa OTmo temo.

direito.

Conclusão da l.a pagina

Si nao fizermos assim, como

SUpra ficou exposto, paderemos cnn-

tar como o Imortal poeta Italiano,

na sito" Divina Comedia, nao como

ele cantou na porta do inferno, mais

pungidos ainda, nois os condena, ns

cie Dante eram Imaginários, enòa

somos entos reais nesta verdadeira

Rdbdonia em que vemos o Brasil

Vomvessar-La,date egn- spcrnn/a.

Com as novas idéas que pai-

milham o Universo, podemos erguer

., no8sa  emito ao outro do Bra-

sil e gritarmos bem alto: nuncajnai

o tal de Piralty reinará sob os ne-

cros brasileiros.'" 
O seu funeral mi feito no dia

!3de maio de 18S8, a custo de mm-

tos sacrifícios, e acompanhado de

multo riso, f'ores e até choros, no-

renvde contentamento por parte dos

negros s de mágoa pelos excravo-

catas que Iam cair na miséria...

Pedimos aos nossos sauaosis-

,,„. 0„e se esqueçam de ve/, desta

id^a absurda e que raciocinem mais

um poucochinho. E do Plrahy senti-

mos multo nao o conhecer para

odlal*0 mais.
Quaxupé, Marco de 1934

Faleceu na manhã de 12

c!o corrente, em sua residência,
a Avenida Brigadeiro Luiz An-

terc, o sr. Alfredo Rodrigues.
O finado qne exercia com.

rr-a 'labüídade a nroíissão de

chanfer, contava 46 anos de
idade e era nan'!:o relacionado
em nosso meio social.

\ famüía enlrtada e a :ren-

te Negra Brasileira, onde ele

cra membro d.c re;evanfe des-a-
oue,'"A Vez da Raça", an*e-

senta os seus sentidos pezames.

Qrande Fesiivàlüiero-Dansante

Março: 
AN1VERSAllio8

No dia 25, o Sr. Aristldcs de

Assis Negreiros, ex 2.° Seowlflno

dnF.N.B. e funcionário da policia.
No dia 2'J, a Srta. Alice Silva,

dileta filha da Sra. Dna, .'/oiina

Silv;1.,

3nanco, f^ 12 íü Milo no Salão da Lr Lwtetia s. 3
Barão do Rio

Larsn S. Eanlo, 18,

Tra'ecime"tos

Registramos com pezar, o r;'-

leclmento da exma. snra. D. [Anto-

nla Moreira dos Santos, dileta es-

posa do nosso presado amigo, far-

maceutteo Cantidio dos Santos, re-

.sldente em Pinheiros, nesta Capital,

paieceu neste Capital em O

do corrente a esposa do 
'sr. 

José
'lonor'0, antigo frentenegrino, dei-

xando um f!!'io (menor.
? •

Noticiamos consternados o fa-

leclmento da Exma. Sr. D. Ana

de Camargo, natural i a vlstnna"dade 
de .itmdiai. A "nada que

era viuva, residia aqui, á Rua Her-

outánode FreitaB,,15, deixa os se-

eulntes Illhos: Benedito, Silas

Sauzlnho, Jonas, Ari, Georgeta,

Polo e Ni d o.

. As famílias enlutadas apresen-

tnmos as nossas mais sentidas con-

dolencla».

em conjunto com o O. R. to**J° 
n0 sepSe programa, e que iniciará

festival, litero dansante que obedecera ao s ,

as 20.30 horas em ponto. v*.««,

;.._P»,a Iniciar a sesSr,0 serí entoado o canto da O.nte Negra

BrM",f 
»"'- Pe!« srta. Rlt.nha do C.ntPoa, .«ra declamada a po..la 13 de M».

vn amador Rubens R. Costa, serSo cantadas duas
t't#o ._ Em seguida pelo amaoor ruij

> phvto . • ísmai! Amaral

Personagens : ;• Operário ...••• 
Sta, Esmeralda C. Silva

^fl1 ; 
•  !0ao Francisco Araújo

Vagabundo  J"0
p^Aoíia ,. nnp muito contribuiu para

A sta. Esmeralda 6-uma "J^« "g^ 
ffiSSdi peça VINGAN-

o sucesso que olMivemos com a r^r^Aaç,o^ 
^co 

vnh\dúo$ ama.

ÇA de NBÜRO. O sr. 
^nedlto^nd^de 

é um ao ^^ 
entra gn.

íor68 e só o seu nome .dli do' 
J»» 

•» e 
ma» flgumrt como um simples one-

vergando o garboso uniforme de cep "^ 
j>; .sd .,; « [malmente o ene tere-

nino, papel também^ 
^ 

g «nde «^"Xenadro 
cW^ ou o trágico de

mos a dizer de loflo Franc sco . aera gef 
encarnn,,0 em ei-

raiar da oer" ü VAGABUNDO.
„.vrs fi cens a eneracadissima comedia em 2 atos,

V _ Veste numero, subira .1 cena .. ent,rav*v

intitulada A SOMBRINHA DA SOGRA.

Personagens

SANTINHA.
Maricota .
D. Carmtta
Maria Lúcia
Llli • • •
Clarití

Sta. Odaisa de Oliveira
» Maria Aparecida

1 Maria A ves Lima
» Cleusa da Silva

-, Sebastiana 
". Santos

¦¦ Ritinha de Campos

T «iLii^ - notada côm «ma retumbante e explendorósa sotr,e

gará ate ao alvorece.

P,eço 3Í0CC - imputo Í300 - Total 3«00

Dia 12 da «ato-W» ¦ » '" ^ mrÀ1 "La,JjS' ''''"'' ':
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Excursílo do Campo Elizeos a
Sorocaba — O S. Geraldo instalou a
suasédenaruaFlòrenc!odeAbreu,41.

Sejam bons ':"ms, bons ir-

mílos, bom parentes, e terela eo-

nheoido uma das grandes fellci-

dados da vida.
üortrnr o nome de nossa mo-

desta Familia, eleva-lo, enobre.

ce-!o pela retidfto dos vossos

procedimentos públicos ou parti-
culnres, eis a suprema alegria que
nodeis dar aoi vossos paes, em

troca dos carinhos, da solicitude

que vos dispensamos.
Sejam bons filhos, lembrai*

vos de ene tn'vôs rtilo reste multo

tompo de vida. par,i vossos que-
rit'oH pu.es.

A escola serA o primeiro San-

tuarlo do Trabalho que 
'des pe-

riétrar para receber os Incalcula-

veis beneüoiofl que & humanidade

proporciona as conquistas da In-

teligencla e do saber; 6 ali que
nos mostram e nos abrem o ca-

mlnho da vida laboriosa e digna; '

e ali começamos a avaliar ns res-

ponsabilldades que nos tocam nu

família e na Sociedade; da li sai-

mos o futuro homem aparelhado

para ser útil aos seus e a todos.

Dali nace a luz para o espirito,
e, cora ela, a compreensão da rea-

lldade da vida que 6 a própria
existência,

Aproveitar o tempo na esoolà
o mais que for possível represen»

ta ura dever primordial; a maioria
dos paes, desde o vestuário até a

aquisição de livros e outros obje-

tos nao poucos sacrifícios pecunl*
arlos custa a matricula dos filhos

mesmo mis classes gratuitas, que,
'por sua. vez o Estado proporciona
como productòdos impostos quelhe
entrega a coletividade ; o tal su-

erltlclo corresponde, portanto, a

obrigação de nada poupar d es, afim

de retribui-lo com o desejo de

aprender e com a vontade de tra-

balhar,
O trabalho 6 semente mie

germina, brota o frutltlca em toda

c terra, fertiliza os campos, forma

as cidades, cria as maravilhas de

oue se orgulha o adéantamento

das nações.

O homem Laborioso tem, pe'o
menos, a esperança de melhorar

ma condição material; nutre as-

plraçOes, que lhe fornecem o es-

timulo para progredir e ser útil a

¦úa pátria e sua familia; nflo so

abate, nllo desanima. Corrige se,

educa-se e afinal preenche digna-
mente a sua missão social.

E depois ?
P.»imo a caserna quo será. o

prolongamento de vossos laresJ

onde Irels aprender a dfttender o

Jefersone o Adalberto

vosso e «osso querido, grande e
amado Brasil, este Brasibque foi
o vosso berço e será o túmulo
/'(• vosso paes.

«Pró Brasília Fiant Eximia»

Adalherlo /''i/rs de Freitas

O que nós os pretos
royomrvo saber

Disse um medro Alemão

que ns pessoas que usam Baton, no

futuro vera ;• sorrer cio estômago.
Amluade só

do c amigo está b<
como os "oliticos o

tem valor quan-
m de bolso; e"
Ue só tem ores-

tigio quando estão no poder.
—- Quem Freqüenta as feiras o

nao compra nem \<'.r\úa, esta pro-
curando serviço nn Ilha dois? Porcos.

Muitas pretas e -mulatas

quando moças ajudam os coutros» ¦

a fazerem fortunas; quando velhas
"e despresadas, !embrntn.se dos sem;

irmfios negros para as auxiliarem.
Andes dese espirrarou tossir

devemos colocar um lenço denote
da boca o" no nariz para nõo eu-

cpraodar mie"! es'";a perto.
17.' uma vergonha,éredículo

certos moços o alguns homens sair
a rua com urna meda usada, de se-
nliora, na cabeça com intuito de

assentar os cabelos; roupa que é

de senhora, homem n8o usa.
Quando formos convidados

para tomar parte em,casamento, jan-
tar, cela ou espetáculo, devemos nos

apresentar limpos o bem vestidos
oara uno desgotar quem deu o con-
vife, alem do dono da casa.

Não devemos convidar nin-

guera oara matar o bicho mas, sim

para tomar uni Cnfé ou comer uns

pasteis, nor exemplo.
Quando se reallsa uma par-

tida de futebol entre Clubes, nos

quais existem a rixa, os pretos que
sào os maiores entusiastas correm
ao campo, pagam entrada, ficam ao
so', batem palma, 

"grifam, apunham
cacetadas, saem feridos, vim 6 As-

ilstencia, depois â Santa Casa, e
dali para o Araça, e dizem: "'sso

nflo tem importância..,— E1 o Club
da minha paixào".

Mas quando trata-SC de um
festival em beneficio da raça negra,

já vem n maldita revolta dos negros
dizendo: "Eu não gosto de fulano e
beltrano"; também devemos dizer:
'sso nao tem Importância.

Nós os negros nfto devemos
ser indiferentes em tudo que seja

pelo nosso progresso.

Crenmos este jornal oara a nos.
sa u;ente, porianto, sentimos prazer
em registrar em suas co'unas, os
seus atos de cordial idades.

Entrevistando o nos«o amigo
snr. Argentino Ce'so Vardelei, digno
secretario de G. C. Campos Eüseos,

ele nos relatou os sucessos da ex-

cursfio do Grupo em Sorocaba, levado

a efeito no domingo ultimo, donde

o pessoal excursionista voltou sa-

tisfeitissimo com o tratamento carl-

nhoso dispensado pelo novo e ter-

minou elogiando a Delegação frente.
nc<?,rina local, na pessoa do seu diíjno

presidente snr. Olímpio C. Alves.
autorisando-nos a agradecer-lhe bem

nssim. corno ao culto novo soroca-

bano.

Outra entrevista digna de nota,

fo' a oue tivemos, também com o

snr. José Alves do RozariOj secre-

tario gera' da A. A. S. Geraldo o

qual, com a amabllidade que lhe é

peculiar, nos comunicou , n transfe-

rendi! da sede social daRundaCon*
¦ eeiçno, 5, para a Rua í;,orencio de

Abreu, •". 5 mais tuna vez confir-
inoti a solidariedade de seu clube,

a causa, do congraçamento da raça,

cuia liderança coube a Frente. Negra

Brasileira.

Aulas de 7.V.VCZ F. N.

De ordem do prof, José Eugênio du

Costa, comiinicarnoH aos Intdressados, que

já <w. ticlin em franco lunclonomerrl i, es

iielits ile solfeio e teoria, com bastante

snlmaçflo,

Haverá nnlns puni Plano, Snx, Vlo«

Uno, l7if!'!'a, enfim de vários instriimemos.

As uulns funciüiiür"'. neB terças e

sextas-feiras, dus 10 horas on: diante.

Lciíuu corp. Atenção
Clmmnmos etençfio dos srs, c.ssocin-

t'os da Frente Negra Brasileira, que tive-

rém negócios » tratar na sua secretaria

virem, por obséquio, munidos i!o recibo i'.'>

mez corrente.
• *

Oh srs. nrsocietliis ds F, X. B, que
nrec;H.irem dos serviços médicos, deverüo

pritneiruiitente dlrlglr-se a seorotarla da
•nesiiui afim c'e retirar o memomndum parn
us suas consultas, do contrario nfio serflo

atendidos pelrj medico.

* *
.Medico da Frente Negrs Brasileira

DR. ANTÔNIO FERREIRA DIAS

Cofltultoilo; Rua Barão de Itnpetlntnga, 18
— S.o — sala 803, dus 13 \\t ás 15 !iorn°.

Porisso que p;osto dos italianos

porque tudo que é d'eles, c'es dáo

o valor; e nós os negros Fdespreza-

mos o que é nosso.

Ohl meu Deus tenha dó 'los,

meus Irmãos negros.

HotActo ma CUNHA

.v

i NEGRO nâo te envergonhes

de ser ne?ro!

ALISTA-TE n^s fileiras fren-

tenegrmas, si e que queres

elevar o nível mora! e

intelectaal cro negro.

''u'uin!o sem s«'r pipa
\'rtn vtimos indo

Seguindo
Km busca da Unlfio

Oe tudo qiuinto t.">r

Mras''eiro de côr.

Num quitute A mine'rn

A.prcn brasileira
Seju de qualquer parte
Ela conhece » '•rte l

Hontem quando neiailieceu
,?. o so' Hpureceti,

No ce",
Vermelho como brasa,

Fui ver uma casa
Pura alugar

E puRur
Naturalmente,
Adiantadamente.
Ma- Infelizmente,

O dono era estrangeiro

Assim q'ie ele me ouviu

Tossiu. . .

E me disse nu ''urat

«Minha casa, senhor,
Nüo alugo-a pre pre'",
Nem que seia correto,

Nem que seja uma flor».

Revoltou-me tanto

O arcano coraçflo
t^ue quasl fui ao chno,

Nocaute,
Diante des^e diánarste

Dito sem tutica

Dn fr.innitica,

Qüe eu como ne»ro sei,

Estudei.

Rstíts ouvindo, meu smor 
"

Vos que «orno» dr cor

Temos oue dar duro

Dando o furo
Final

No mHt

Desnatural

De certos proprietr.dos. . .

Locatários, . .

Gorserios,
Adversários,
Da nossa Unlflo
— Resurreiçfio.

Somos tiritíileiros

Eleitos
De geraçOes
A eidadOes
r'Rra todos er.,'t'is.

Por conseguinte,

Como guardas,
Avançadas,
De nossa terra,
Sen' e;eerrf\

Vamos requerer

Que este assunto

Deva ser

Discutido

Junto
As potentes
Correntes
Da Assembléa

Constituinte'

* Gabinete Oenlerii

ACHA-SE Instalado na seda da Pren-
te Negra Brasileira um bem mon-

lado üiibiiiete Dentário sob a com-

petenta dlrecío doDR.J. S. CA-
MARQO.

Pun da Uberdada 196, - s. Paulo


