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yAO 
obstante constituir uma Ins.• tituiçflo com quásl Já tress .-mos

de vida; nfio obstante ser b mais
séria das tentativas feitas no Bra-
lil por negros seríssimos, para tor-
nar ou pelo menos tentar ensinar a
todos os negros brasileiros a «fica-
rem» serio - os que deixaram do o
ser naturalmente - apesar de tudo
isso .-• de muitas outras coislnhas,
sii da ha quem julgue desnecessária

ejji existência da ''rente Negra Brasi-
le'ra.

Quanto a mim', no entretanto,
confesso sinceramente que, mesmo
quando outros motivos nflo existia-
iam, sd o fato de estabelecer e es-
rreitar os laços de cordialidade en-,r" a nossa gente, justificaria de so-
bra a axistencfa da nossa soeicdn-
ffe; pois foi numa das minhas vlsi*
tos seinamps a sede da rua Liber-
dade, que diga-se de passagem, pas-sara a historia como a «Casa do
Negro Brasileiro, roi numa dessas
visitas que arranjei assunto para este
breve ai ligo etc,

Realmente, de um dialogo ira-
vado entre dois colega* sobre a in-
vasao legal, de estrangeiros a Iodos
os cargos públicos que por uma

«rtrestão de justiça deveriam estar ocu-
pados por ne.qros, que me inspirei
para redigir estas «indiscreçôes» 

queai estão eas «cavaqueaçôes» 
que vão

abaixo.
Assim, digamos para começar

que se o falo de estarem, é\i terem
estado até bem pouco tempo as nos.
sas publicas repartições, deestrangei*
rosjntrusos se este Fato digamos é
devido em grande parte ao modo In-
justo de julgar dos nossos governos
temos nós lambem, os negros, nele o
nosso dedo de culpa, devida a nossa
timidez, ao nosso «medo» sistemático-

E' assim que anda o negro es-
pia e recua transido, tremendo de in-
justificado receio, o estrangeiro, che-
gado homem, sabe Deus de onde,
entra sem a menor cerimonia, arris'
ca-se a passar decepções, aboleta-se,
senta-se, insiste, aborrece até que o
admitam, que o lolerem,

Loucura seria, bem sei, exigir*
se ('o negro, em sim casa,'que o
Brasil, o "-esmo «caradurismo. Nflo
é isso Pornn, o on,. venn0 ;,conse-
iIihi ; o que tenho em vista com es*
tas hnhas é aconselhar so negro a
nflo deixar «por ser negro», de. en-
trar em cafés, cinemas, teatros o

qualquer outro estabelecimento que
seja franqueado ao publico, Paga-
mos o nosso dinheiro e porisso te-
mos tnnto direito como qualquer

Sob os auspícios dá gente ne-
gra 

'oca' será co -orado a data
E oom referenda a emprego^ IJSL* 

"egr° "nm ° so"u!n,e

principalmente no comerdo e nas
repartições publicas, os negros de- n'í! ,3 ~ Grande partida fute*
vi"11 tentar Introduzir-se nôles, usan* dística entre o selecionado de cor
do de um direito que ninguém "ms e ° íur,issÍ!Tio conjunto do Bandei-
pôde negar. rante Esporte Clube.

Nada do receio, audácia Insta i 
Apôs ° e"''""'rn  grande

tfincla e perseverança que vá até tec!iará 
° día f,'s'ivo-

impertinencia. A hora é dos que 'en-
tam que lutam e qw, mesmo derro-
tacos, nflo desanimam, levantam e
proseguem;

Por Deus pela Pátria e nC'n
Raça,

José Rueno Feltciarto TrradinfeQ

Para essas festas tivemos o'-ato 
p-aze, (!(. receber vários con-

vites.

Comemoração co :s
de Va;o e^ Jv-c':?r

Sob a flscalisaçfio da Delega*
çflo da Prente Negra Brasileira, uma
comlssflo de homem de côr fará
realfsar diversos festejos comemora*"vos em 13 de Maio, cujo progra-ma •• o seguinte!

. _uia - ~ Coroaçflo, no salão
da Corporação «Banda Paulista», da
Rainha Negra de fundia! e entrega
dos prêmios aos foveni mais sfmpa*fa:os. Nessa ocasião falarflo diversos
oradores, Em seguida grandiosa par-f|dn dansante até a madrugada,

Dia 13 - Constituído por es*
portlstaa locais defrontar-se-flo os
selecionados Dre'o e 0 selecionado
Branco, ás M horas, no campo do
Paulista '\ 

c. com disputa i'p linda
taça «Henrique Dias» oferecida pelar"-:"a ,vi. Almeida & Cm. por inter-
médio do '>. 

Antônio A. Cavalcan*
ti. 0 embale será assistido pelasComissões de Pestejos e Recepçflo
pela Rainha Negra Jundialense e
suas damas de honra. Após o ;o,rL)
será feita a entrem- das' taças aos
vencenores, após o que no mesmo
safflo, ipicmr-se-á uma soirée dan*
sante até ás 24 horas.

¦*-.f"'' Ah itrbibrariouadttã praticadas'
pola corto do Portugal, que regia
também o Brasil, em 1786, mitis
contribuiu para rt".e o antigo ódio
de portuguôses e brasileiros, res-
surgisse mais escaltado do que
nunca.

Aproveitando-se da justa co-
lera do nosso povo, brasileiros
ilustres, '••aparam, no silonoio das
noites, com suas palavras de hon-
ra, as normas de açfio a seguir
contra ns- investidas lusus, aos
massacres e perseguições dos ei-
dadftos brasileiros", á situação mi-
Berrlma em que estes eram pre-
legados e para isso Idearam e or-
ganiaaram a Inooüdencia Mineira,

EstX tudo Murro certo - mas mhda"AMA MUITA COUSA - SM iodo o
caso, PODIA SI R "lúp.

Dlvulpmos perto, o dia 13 deMaio; p0fs emb0fa e[e MteJad
Hciahsado da efeméride nacionalnada nos Impede que o festeiemos!

No .tio passado, infelizmente,
os seus festejos não foram alem daespe ativa, pela gente negra, devido
a <»f uencis dos políticos, dos quais,apenas, ela tem sido instrumento daacençüo. . .

Em tod0 C;,S0( ,)etiif, íej, n;<3r

0 negro já está, mala ou <v,<>-
nos, comprendendo, que quem tem
06 dele e ele mesmo; quer dizerentào, (p!e. o seu futuro depende desi mesmo, • sendo ele mesmo ouem
tem que fazer fona para os seusmelhores dias, dentro do .seu hosp;-Ta'e'ro imarranle. o'm Heim !»»-«¦ P
Cubral descobriu

Na ca?:-;£'
rVlo 

Orupo das Rosas Negras
e Qremio R, D. D. Barflo do i^io
Branco e cujo programa vai Inseri*
.'o n0»«rn rjarte derte orpam."

• de

iritno" «puro sangue».

^Organizada ryo'o Clube Negro
Jultura Social seráo realisadas

varias comemorações literárias es-
portfvas.

Coube á própria Minas dar
um mártir á Historia, Este foi
Joaquim José da Silva Xavier,
Sonhando Já com a Independência
'[tio dominava o espirito mineiro
e após varias confabulações, re*
solveram os conspiradores uv<-,it
no período de açfto revoluciona-
ria que devia fazer a possa, des*
HgaçSo da dinastia portuguesa,
Porém, por eonalderarem poucos]
os seus recursos, enviaram emis*'
sarlos, àflm de obter apoio e ar*
mamento de outras providencias.

Coube & Xavier, popular*
mente conhecido por •—o Tira-
dentes — v;r- ao Rio de Janeiro,

Corria tudo mais ou menos
regular quando um pseudo cons*
plrador traiu os seus companhei-
roa,

Presos os principais cabeças
da Coasplraçflo foram todos |ul-
gados, porém, Tirudontes sofreu a
pena máxima ordenada por r'
Maria 1 entfto regente de Portu*
gad — A Pena de Morte.

Assim ás primeiras horas do
dia 2! do Abril de 1792, Tiradon-
tes_ foi executado em Praça Pu-

, ,S\" -v,Tv0 ~ rcw r'p Maiode 1934, está ahl e si Deus qttizervirá encontrar a famiüa ne-ra cm
melhores entend;mentos do oi-è noano passado, pois ela está tentando
um congraçamento gera! de ^('osos seus membros, cujo ;n'>fo teve
ugar -m dia de Ano Bom, na rua daLiberdade, 190, com as presenças de

suas varias associações,' inclusive aPrente nepra Brasileira, na qua! fora
reeonhecida a sua liderança pe'osmesmos, cujos nomes passamos amencionar, verificáveis neste perlo-dlco em o numero 20:

Prente Negra !iras;leira, A Vw
S ^ 

A. A, S. Geraldo, RosasNegras, Q R. 3r'nco de Prlnceza,
GI.D. t.Untao Militar, G. R, Pau-"atano, G. Ç. Campos Eliseos, S.
D.R Araea) tt R. D. Barão'do
Rio Branco, Club Negro de CulturaSocial, etc Mais tarde, os grêmiosVae-Vae, Cave-a de Ouro, G. da
Mocldade da Barra Punda etc.

* ' 
•

Neste ano que, felizmente, ndotem boi na linha, esperamos que a-ande data terá uma solenidade di-
gfta de apreço, nos meios soclaes
Brasileiros, sem ecepçSo.

A !:re-'e Nepr? Brasileira, co-mo nos a-os anteriores, levará umaromana cívica, en- diversos pontosca capital, em homenagem a Luiz
Uama e outros abolicionistas, cuiaromaria deverá ser engroçada pelos
grêmios acima e outros, representa-
tos por todos os seus associados,
como prova de civismo e dignidade
crista" da gente negra brasileira.

MENEUK

blloa, dando abnegada n patrlotl-
eamente a sua vida pela mais
santa palavra — Liberdade.

E' osso o áto heróico que ha
dias comemorámos o nvp a bis-
toria registra com orgulh o.
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O» orkmit.U mesmo níto publicado*
nflo sento devolvidos, nflo se rtepotieabllb
/niidi» k redação peloa conceitos emitidos
in>i nrci-oH devidamente assinados,

A corraapondencla devera «tr reme-
tida diretamente n Redação.

AVISO — Anancloa rsclamsçoss etc.

deverto *er dirigidos ri gerencia,
,\ noaaa folha acha-ae doravante »

venda en' iodas as bancaade jornaia.

w* w ? ¦ v.» CA i C. .»»/ O nãO Noticias C,;V?"S?.S 
'Atilas de ittsica da F. N. B-

ha argumento!

n n ?í' A 
' 

H

/,' Sr/fl. Maria ./parecida Saídos

Vocô co1" o seu vestidinho

róteo e perfumado, ascendo da sua

soledade para vir, nesta data pres-

tigiósa, por entre o farfalhar destes

vocábulos dissonantes, aspergir seus

meigos 0'hares n0r so^e o cantlnho

pardaceuto deste órgào genuinamente

negro.
Você possúe, no fundo místico

de suas pupilas mórbidas, os lálvoa

graciosos de alma juvenil que vâo

aprisionando os corações na cadeia

suave da ilusão.

Você constttue a flor pulcra

cujo perfume Inebria, como a sota

q-.ie martíriza, sempre trazendo nos

lábios esscsorrso enigmático echelo

de reticências .. . somente.

Você, faz desabrochar na sua

voz argentea e no seu. olhar ridente

as pétalas quentes dum fundo senti-

mento.

Você, para mim é n claro das

manhas prwnaveris, o brilho cias

minhas estâncias que, a ioda hora

vêm á publicidade.
Você é 0 '*oó,;co dos longin-

ohos horizontes, a singeleza das es-

trelas, o mármore da lua prateada,

no VÍÇO crescente de suas primaveras

joviais.
Você canta e a sua vóz reper-

cute pelo além, você entristece e a

sua face cândida e tristonha sorve

mais uma gota da taça esmeraldlna,

da sua deidade que encanta e que

extasia.

VOCÔ. r;"do com seu sorriso

angelical em que se espelha o colar

de pérolas que os sieus láblosocultam,

vái florescendo corações, alegrando

vtdas e luzlndo a vereda da (felícl-

dade.

Você'... Eu qulzéra esboçar

anui a sua candura'de ninfa eo seu

porte de. andaluza, para sintetizar-lhe

o que a vida me absorve.

Voei', em fim, entre a ilusão e

a dlsllusftO, a certeza e dúvida, as

flores e os espinhos, rt lagrima e o

e o riso; 6 a efígie morena que, com

seus o'hos de azevlche, aorrl enigma-

Esto «'• o terceiro tmmero d'«A
Voz da Raça» que apresentamos aos

leitores, depois do seu primeiro nm-

versarlo,
A gente negra nouco a pouco,

va' se transformando, compreende"-

do que ela mesmo é quem tem de

tratar de sen melhoramento quer no

teraeno financeiro, quer no terreno

físico inteletual, moral etc.

Detde 88 q"e ela está ema"-

clpada dentro do !',ras;', porta"*'),

já nfloé sem tempo "'a estar om-

breando-se com outros novos que

lhe esiâo ".a adianteira na marcha

da vida.

Compreendemos muito bem

nara onde caminhamos; não é como

ousou citar certo jornal do pais,

para. a d.esharmoma soem,', nào. Ca»

mlnhamos para o progresso oy^

está retardado entre nós. Caminha-.

,nos para o 
'ado da paz e da Har-

monfa com o firme propósito do fa-

/..«'• valer os "osso? direitos. Para
^sso ó necessário, principalmente,
esmagar o res'" de "'econce;'o ra-

ciai que campeia em ".osso melo

por baixo da mascara que a 'ei de-

nomlnara «Igualdade e Fraternidade».

A Igualdade para o negro, na

vida nacional, sócia' e publica está

desviada da sua devida aplicação.

i-o, qQfjffl continue dizendo que

o negro tem tudo no P.rasi! e que 6

Injustificável a sua açào em querer

soh'dificar uma União, como essa

que se está verificando com o apa-

recimento da I'rente Negra Brasileira,

onde nào se trata de explorar in-

convenientemente o '.'.ms!!, mas

ina'tece.!o, de criar homens negros

dignos dele e, qual nào será o nos-

so orgulho, quando W fora disserem:

No Brasil, o negro e 0 branco têm

por lei um SÓ direito: vfio de bra-

ços dados em lúcida harmonia...

O neg--o ajudou a erguer esse

Brasil e agora ê necessário que O

Brasi! o erga e é para isso qne ele

creou ma:.s essa Imprensa, o\uí nào

é somente dele, mas de todo aquele

que que'ra compreender que«contra

fatos nào ha argumentos», pois co-

mo já dissemos, o ouq ê !o"ico a

r;„.n tratBr do seu próprio melhora.

mento c continuando assim, prestará

beneficio a nação e prestando a ela.

reverterá á s; próprio.

MlUORE

Na Igreja Aparecida de Pena-

po'ls ocorreu ha dias um milagre.
O menor DlonisloGonçalves de

'! a"os de 'dade v;'iha sofrendo hor-
riveis chagas pelo corpo. Pedindo

voto e gniça de V. s. Aparecida,
opepott-se. o milagre, po!s que depo(s
da primeira receita ficou o mesmo

completamente s á o. Agradecemos
A nossa Santa Padroeira.

Em 15 de Abril festejou o seu

aniversário a sra. d. Clara Nasci-

mento, esforçada. rrentenegrim\

Fez. anos no dia 5 de Maio o

sr> Belarmino de Mesquita V.. D.

diretor do Centro !v. Paulistano.

CASAMENTO
tlcamente nara a vida.

ALVES

Jundiaf, 1934.

\NIVERSAR10S :

ern 27 de Fevereiro a menina

Amélia en» 10 e 20 de Março o me-

nino Paulo e pequenina Haidée.

Em 13 de Abril a Evma. -Sra.

Da. Brandlna Serafim Viana, proge-

nttora Jdaque|es aniversariantes.

Fm 19 de Abril a menina Odete

Alve, sobrinha da 'rentenegrtrta, OHm-

pia A. Cavalcanti.

Casar-se-â no próximo dia 5 de

Maio a gentillsslma senhorinha Maria

Alves Uma, ex-amadora do Corpo

cenlCO da F, V. B. com o sr. "ene-

dito Alves Uma.

r'A'..FC!MFNTO

Fa'eceu cm 17 do corrente, em

sua residência a Rua Rui Barbosa,

54, a snra. D. Matilde de Almeida,

esposa do snr. Roque de Almeida.

A finada queicontava apenas 22 anos

deixa uma filha de <J mezes pelo
nome de Catarina.

De Coroa*..os

Fizeram anos: o menino Jane,
filho do casa.! Zeferino p d. Santil-
da Cotim Negrelroa. Este mesmo

casa' compleiarâdla 30, mais um anl-

versarlo de casamento.
Em '7 do mês corrente a me-

nina Aom^ckla filha do sr. Osório

Üllz e d, Frclüa Cardoso Luiz.

A menina Maria de Lourdos

filha do sr. José Cardoso e d. Ma-

ria Rosa.

*?è 
Birigui

Fizeram anos dia 2'.: a mem-

na Invraci filha do sr. F.enedho Ma-

tlns e d. Benedita Martins.

Fm G do andante p. p- o nosso

correspondente Sr. Benedito Martins,

representante lambem da F. N. B.

na zona \'oroes'e.

Srodosque
Sociedade "Henrique T^-'s"

For in<e.rmed;o d' "A Cidade"

que se publica em Brodósque rece-

bemos o seguinte comunicado :
"Cs 

pretos desta cidade acabam

de fundar uma sociedade dansante

beneficente. A sua primeira reunião

para esse fim, rea!isou-se na resi-

dencla do sr. Francisco Barbosa que

gentilmente a cedeu.

Ali, depois de discutido diver-

sos assuntos de importância para a

organisaçâo da sociedade, procedeu-

se á eleição de uma diretoria pro-

viária que ficou formada com a es-

colha dos nomes dos srs. Francisco

Barbosa, Martins Bemardes, 
'"ene-

d;,o Augusto Orsllano, BeneditoTei-

Teixeira, Belmtro Rodrigues, Bene-

dito Pedro Oliveira e João Prancls'

co da Silva, 0.':.^. se achavam '>re-

sentes.
Deram a nova sociedade o

nome do hero: patrldo 
¦'enrique

D;as. . ,
0 numero de sócios ja o oe

57, o .".ais vai aumenta^, pois todos

oshomens de cor, tanto da cidade

como do município sào solidários a

essa arregimentação.
Aos pretos brodosquiano, os

nossos parabéns. Que sejam sem-

ore unidos, mora', SOCla! e Intele-

tualmenie, af;m de que, no alicerce

que acabam de construir, logo ire-

mude firme o baluarte da raça».

Congratularão-nos com os patrícios

daquela cidade, almejando-lhes ^ 
o

mais completo desempenho da mis-

são altrulstlca a que aepropuzeram.

De ordem do prof. José Fiii*enlo da

Coata, comunicamoa aoa Intdreesadoe, que
i't sa acbu em franco funcionamento, ue

uulas de aolfejo e teoria, com baatante

Haverá aulas rwm Piam., Sm, Vio-
'íiio Plautn, einuri de vários instroinenlos.

As aulas funcionarão nes terçai o
sextas-feiras, das 10 horae em diante.

Lc:f.r,. com Aicnçr.o

o* sr*. nsaocladns da P. N. B. que
precisarem doa serviços médicos, deverão

primeiramente dirigir-se n seeretariu dn
mesma afim de retirar o memorandum para
as suas consultas, do contrario nilo scruo
atendidos pelo medico.

Medico de Frente Negra Braallefra
!>['. ANTON'10 PBRREIltA DIAS

CoaaaftorloiRua Barto de Itapetlninga, W
— s.o - sala s>s, dis 15 l|!l ts \r> m>tím

Frentenegrinas

Queres gastar pouco e ser elegante
desde u vossa ronps branca nté o vestido
ou manteaux mies fino V

1'nereis aprender corte ecosturi por
um método focd, ranido e barato r

Ide h l-rente N'é<rrn Ünisi'eirR rt «ua
dn Liberdade 196, .'; lá que estil ¦ voaaa

Horário : Diae ateie dai s «a 21 lio-
rns.

Rctrniões dommgfttciras n.i sede

PATRÍCIOS. As retinHei domlngiiei-
ras da F. N. H. é uma verdadeira ^suila
de civilidade, onde se trocam idéias ioen-
Uvas, para a pratica dn vida do ne(*rc em
todos os terrenos dn sua ntividcile. -

Ao oa««ardes pela porta d'i Frente
N'ei'ra '!rus;'eir.i, 

entrai r.orque e!a (¦ i«
vossa casa, ela é a verdadeira «usa do
negro,

•A '-V'o In n forçax.

F^slíi é 
'ioa 

de f;iío

Benedita, conversava cem uma
sua anvga branca, sobre namorados;
dereoente a conversa envereda pelo
lado da moda.

—".Nilo tinha reparado, Sinhá,
que os teus eabelos er?m ctespos
de natureza.., que horror'

— '-.' o ca:;o, ('"n1'.-! amiga,
você, que é negra, ."a';sa o cabelo,
por nâo se conformar com a rtatura-
idade dele, quando eu sou conser-
vadora até da minha raça.

Novos conselheiros para a
"rente 

Negra Brasileira

Poram convidados para toma-
rem m'-':' no Qrande Conselho da
Prente Negra Brasileira os snrs,
Francisco Lucrecio, Manoel Alves da
Silva e Adolfo Lima, os quais ucei-
taram e ;á tomaram "osse de seus
cargos.

Boas aquisições,

Tin»* > 111* 111' 'M'.'**"!**^4

"q prooRESSO"

Deseja-se :'t'cv:r:r uma [coleçfto

desse jornal Jeditado por homens de

cor desta Capital. Informações deta-

[hadas & Raul, nesta redação ou pes-

soalmente ás 3La, 4.a e te Feiras das

10 ás IS horas.

PcCn!,^T^r- c'i* nua
A que ''• que vocô da" mais

valor: á literatura ou á matemática?
' [ornem, *, .^ eousas muito

diferentes, cada uma con! o seu va-
lor próprio.

Pois eu vou demonstrar que a
literatura vale mais,

Então demonstre,
Já apareceram maquinas de

calcular oue chegam a perfeição de
extrair a raiz quadrada e cúbica e
ainda não apareceu nenhuma maquí-
na capaz de fazer um soneto,

VEROIN A SERRA

Wanicure e Cabelizadeira para
Senhoras, comunica ns sons clientes
a transferencia de seu gabinete paru
a Rua. Dr. Lund n. 1-B Cantiga Tr.r
vessa Cons. ,rurtado)



A VOZ DA RAÇA

Ml Jtfiaí Esportes õrandeFestivalLitero-Dansante
Litero*Vesiiva' Beneficente

*)anHonte

Sob a flscallsaçflo da Delega-

çgo da Prente Negra Brasileira dés*

ti cidade. terá luga.r nos dias

13 de maio p. f„ no salfiO da Cor-

mirarão Musical «Banda Paulista»,

TJTEBOL

ir r ;»--va- 2 X
m cot
nitintc

A. A. Bola Vista I

D"frontaram-se donvngo nocam*

no esportivo do segundo as equipes

dos clubes s-mras. Na preliminar

w»rac;V) a data de 13 de Mnlo o Grupo ''as "Rosas Nrorai",

mi o O R lUwto do Rio Bkanco, fará rea.Psar um pomnoso

ausente que obedecera ao seguinte programa, e que Iniciará

em nonto.
o canto da Gente Negro

festiva! beneficente lite-dansante houve empate de. um ponto, sendo
um .-

organisado por mm» Comissflo de

homens côr, constando deh n

parte esportiva. Esse festival será

abrilhantado pelo Bflnadlstlmo Jaz

Oriental.

na amv rtartartdA pe<

(.()li,,.,„>,., mais uni botão róseo

de sua existência, pois que ¦ Infan.

da é o iardlm P^ vida ; comemorou

en* 7 do corrente o seu aniversário

natallcio, ' graciosa menina Jacl

Silva, filha do sr. Chrlsplm C. Silva, do Bexiga», por dois tentos a um.

nresídente acatado- da' Delegação Os dois conjuntos aluaram ótima;

da ,: N. B. em Jundlaf. mente 
destacando-se do Val-vai D'-

A Jacl as nossas teilcltações.

Gentil oferta

Para o |ogo selecionado preto

vs selecionado brinco *** ,u"

garsnodlal3demaiop.f.,fololer*
toda pela firma M. Almeida & Cia.

da capital, uma bela taça que ser.,

entregue ao vencedor dagranae

pugna, oo campo do Paulista r. -

Os que nos visitara

Vlsitou-noi em nossa Sede So*

dai. o sr. Armando Bolaferrl, m. d.

representante do Diário de S. Paulo,

nesta cidade, com quem tivemos ai

mada palestra nor longo tempo, a

gradando-nos sobremodo essa gen-

ti! visita do sr. Colaferrl.
Esteve também em nossa sc_e,

o sr. Luiz Pereba Silva oue, cor.

dialmente visitou-nos.

, Aos nobres e amigos visitan-

les, a nossa gratidão pela honra

que nos P-^m em recebel*os.,

Falecimento

Vitimada por pertlnaz moléstia,

faleceu no dia 8 do corrente, ôs lõ

horas, a sra. d. Noemia Fonseca,

esposa do sr. Alberto Ponseca.

A extinta deixou os seguintes

üihos: Antônio, Aida, Artur e

raldo, solteiros e Juvenal Ponseca,

casado com a exma, sra. d. Ju

Looes Ponseca.' 
o jaímento fúnebre teve ugar

V, 17 horas do dia O, com grande

acompanhamento, da rua Ca"'.ao

Damaslo, 37, A' família eniutada, as

nossas condolências.
(Do repretantante)

|!!!l!!l|itl!tlltlllt!!l!l!!l!!t,ttl''!lt!l!lllll!l!lttltt!!!tl!t!!'.l'!!!l!tW"!™l""11,!!,l,!1'1

n/on *.'¦« ó Vr'*«v* 
"7rV

mvwNW nu a riuiuo^^^!,

Inattgtitação a 13 de :"?.:o

v;r,f'ov.ro

em c
festlvn! litei
as 20,30 boi

'."--"ara iniciar a sessHo será rmtondo

Orasi'";-a.
-• .- — ""'a srta. Rltlnhn d- Campos, será* declamada a »oos;a '3 de .V.,vo.

[*l ., _ rjm seguida pelo amador RubensR. Costa, serfío cantadas duas

va'sas.
<V — Em seguida, pelo corpo cênico da n. V. B„ subirá a cena pela

nrlmelra vôs em nosso melo, o drama em um ato Intitulado o VAGABUNDO

peça origina! de Manuel Laranjeira, trabalho completamente exemplar. O

Corno Cênico obedece é direçflodo esforçado frentenegrino dr. J. S. Camargo.

, PONTO ismal! Amara!' 
Contra regra .... Antônio Inácio Si'va

oP»n,nnp'vo"s • > Operário Benedito üücerio Andrade
Mãi Sta. Psmcralda C. Silva
Vagabundo João 

"rancisco 
Araújo

V — Neste mimero, subirá á cena a engraçntPsvma comedia em ? atos

ntítulada A SOMBRINHA DA SOGRA.

i SANTINHA  Sta. Odafsa de Oliveira
; Martcota  » Maria Aparecida

D. Carttiita Maria Alves Lima
Personagens s Maria Ucia  ,. cieusa da silva

yii • . . Sebast:ana P. Santos
' Qarlta Ritlnha de Campos

Terminará a noitada com ttma retumbante t >sn!enc!orÓ!:a s*írée

>Se^Wist* aansante abrilhantada pelo magnífico Jazz Jacaré e cue se ?p*«-

gàfi até ao alvorecer.

preço 
^Oooo Imposto '';?oo Total 3$3oo

"M" o oo Val-val fora marcado por
Ooco. Para o encoutro «'as turmas

principais o Vai-vai alinhou-se ''o

modo seguinte: Pixo, Duca e Pred;

Nlvinho, Moaclr e Santos; Trovflo,

Nelson, Sto. Antônio, Mazine e Joei,
A peleja decorreu animadíssima e

os 22 homens empregaram-se a fun*

do Wtvendo lances de real sensação

que empolgaram a numerosa ass;s.

tencia. Anos retmido combate ver-

íxo-i-se a vitoria dos * Rosadinbos

ho e StO. Antônio este. autor dos

dois pontos.

PINGUE-PONGUE

P. N.B.x

O inuo estróa das turmas fren-

tenegtinas constituiu a nota sensa*

donal da semana retrasada. Os ma-

tcbes foram bem d;sa"»ados verifi-

cando-sc os seguintes -esultados \

3.o Turmas: Plum 100; P. N, B. 57

Ío «' 
' 

« 150; » 124
i.o « < 113; > 200

A escalaçflo das turmae fo; a

segumte: 3,a Bento, Vilaça, J. Cos-

ta, Andrade e Mario; 2.a Custod;o

Gibi, Vario, Sebastião e Camargo ,

l.a Ramalho 57, Rubens, Pm.-.' 31;

Raimundo 30, Neri 1G, Lucreclo 15,

A turma principal do 'Oumtnense fo,

:, seguinte: euclides, João, Dlnoi

Osvaldo e Ture,

DIA 12 
r>'l MAIO—Todos ao Sa'ao ?"'\ Lot rn .9. !S

F, N. B. x C A. Bangu'

Neste encontro que se realizou

na sexta feira da semana anterior,

em nossa sede soe';1', o C A- Ban-
.r,; apresentou fortíssimas turmas,

sendo a primeira integrada porlndls-
cutlvels aves da nossa entidade ma*

xlma. Foram os seguintes resulta-

dos:
i.a Bangu 200, 

,;. N. B. 122.

2.a » 150, » 128

3 a - 100, 00
As turmas da P- N. 0. 'ora-

ns seguintes; La) Neri, V';sses, Raul

Rubens e Raimundo; 2,a) Lucreclo,

Mario, Ulisses, Custodio, Rubens e

limai!; 3.a) Inácio, José, Oibl, Pa-

haço e Andrade.

Para dia A de Maio, em nossa

sede social, ás 20 horas, está mar-

cado o seguinte encontro: P. N, B,

x Unlâo Bresser,

Pela !TDnens?.
Durante estas u't;,nass sema-

nas temos recebidos os jornais se-

guintes :
«O Repórter», de Sorocaba. »A

Tarde», de Laranjal. «A Comarca»,
de Matflo. «O Birlguíense», de Biri*

gul. «jornal Diocesano», de Guaxu-
oé. «À Federação», de Itú. «O Tra*
balho», de Araraquara. «O jornal*,
de Araçatubn. <0 Idealista*, de jun-

¦ dlal. «A Cidade», de S. CaMos. A

Cidade», de Palmeiras. «Correio de
Passos», Passos.

Agradecemos a bondade dos

colegas, pedindo nos enviar sema-

nalmente e avisamos que temos per*
mutado com freqüência.

t JJmar-tl —— —— —— ¦»»»«-.«m*****"—'r***

"-tssoondendo

SULTANA, Capital — Pela se-

gunda vez o seu trabalho deixa de

ser publicado, por va^os motivos,

entre os quais a falta Ce sua assi-

natura no respetivo original.
A. CAMPOS, Sorocaba—Com

certeza extraviou-se as '".ias cola*

borações pois que até hoje nao re*

cebemos nada.

JACOBUS, Capital - O snr.

esqueceu-se nos enviar as notas

respetivas ,!os originais nào publi*

cadOS. Mande-nos com. urgência.

/. Redação

«!!i|lll!!l!!!rei:!ml!!!!"l!!ll!!l!!,l!!!!

Seção Domestica

II ItültlülllllWtll!'.!!!!!!!!!!

^ Frenta Negfa Brasileira

«rr> Minas Gerais

estl-
leste
sriglr
divel

juiz de Póra iuaagurará

vãmente, uo dia 13 de maio

ano, o monumento mandado

para perpetuar a figura. Inconfu

de laabel, a Redentora.

A obra é do escultor Hui

Cozzo e serA levantada no 
'

d0 Museu, medindo 3 metroí

cantlmetroa de altura.

O monumento é todo d

nito branco de Petropolls.

alto um medalhflo de bronze, repre-

,entando a Redetora, e r.o soc^o

Inferior, um baixo relevo em granito

f.'usivo a abo'içào da escravatura.

gra-
m no

~nf„nf.^„*r*P«*'r. /-, 'fpr:'ip

JUllOo|JUIlUDUviin uü iittUMu

Club 
"2 de Outubro

O nosso correspondente du cl-
dade de Uatiba comun'cou-nos a fun-

daçflodo Club Dansante 12 de. Ou-

tuhro, o qual Incorporado con- o
"amo Hrasi! da capital rea';saram

um imponente plc-nlc, no dia. 8 do

corrente. .,
Como sabemos, o Jmao .vast:,

é um dos nossos distinto clube de

futebol, pois em Itatiba, nesse dia,

ele jotrou uma partida amistosa com

o club 'oca! denominado Regional,
vencendo a partida pela contagem
de 2 a 1, correndo tudo mtrto bem.

Aos clttbs admu citados nossas

WAplatea, 6 (P Abrtt felicitações,

Recebe-nos comunlcaçflo da Se-

cretarta ''a ,?rente P. N, P>. oue por
sua vez a recebeu do ST.JoflO Can-

dldo dos Santos de Guaxupé que

em Minas Cera-s já se acham em

organismo mais as seguintes dele*

gações 
r-entenegrinas :

Em "-elo Hor;/.onte, Lavras,

Tres Corações, Três Pontas, S. Joflo
deVRe', Juiz de Fora, Oliveira, Vila

Carnevall, Itajubá, Pedrões, S. Do*

muigos do "rata, Bonsucesso, Car-

mo do -fP Claro,Varglnha eDlono*

no''s. i

Um vavo ao patrlaio das ai*

terosas e que em breve possamos

dar m^'s noticias nesse. sent;do.

Sopa dr Tapiôca — ^erve-se

um litro de caldo; despejam-se va-

garosamente 25 gramas de Tap!óca
".o caldo, mexendo-se com uma co-
'.'ter 

para nflo enenroçar e põem-se
ao lado do 'ume com a caçar
tapada para evitar que forme casca.
Leva-se depois ao fogo e delxn-se

ferver por 20 minutos.

Xarú Recheado—Escolhem-se
de pre:e'enc;a xuxús grandes, des-

cascam-se e aierventam-se em água

e sal. Deools de ccs;dos, cortam-se

pelo meio ao coumrde, t;ra-se-'he

o centro e -ecbeiam-se com n'cadi-

nho de carne, donforme o paladar,
juntam-se as duas metades seguran-

do-se com dois palitos ; arrumam-se

num prato os xuxús, regam-se com

mante!ga derretida, que;;o ralado,

farinba de rosca, e vai ao 'orno 
para

córar.

Pudim de Queijo — 1 dúzia
^o ovos, 400 gramas de assucar, !

nrfno de queijo de Minas, ralado, I

co"ter de manteiga, cravo, sa', ca-

nela. A's claras bem batidas vfiO se

iuntando sucessivamente e batendo

sempre, o assacar, o que;;o e*c. Pornô

regular, côrma untads com manteiga.

Si ri raia da Baia— 12 gemas,
ir! colheres de assucar, 1 colher de

manteiga, i chlcara de 'eue e bau-

nllha. Batem*se os ovos com o as-

s-ica.r (> a r~a,"m;gn até abrir bolhas;

em seguida o 'cite que deve ter

sido fervido com a baunilha,
Formas tintadas com manterá,

valo ao cor"o em banho-maria.

Manchas dr Sangue — Oesa-

parecem adlclonando-se á água m

na e sabSo, um pouco de s<h'u. E'

precer''ve' vinagre para. o mesmo

fim por nflo queimai as mflos, ^

roupa manchada de sangue deve

s<-r enxaguada em água quente.

CS PREGOS — P.ufa segurarem

bem nas na.-ed.es deve-se molha-los

previamente em água.

iV.arisí'!r
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Arlindo VEIGA DOS SANTOS

. .. E vamos marchando '

Mas 6 mister que os frentene-
grinos, que o^ negros em geral se
unan' á torça do GRANDE CONSE-
LHO PRÇNTENEGRINO, para os
grandes embates frentenegrinos c na-
clonallstaa do futuro próximo.

A P, N. B, ergueu-se em s.
Paulo, herdeira legitima ('o espirito
umfarista e racista di"-, Bandeiras
antigas que, embora os falsos Misto-
riadores (os historiadores!) de do-
HcocèfalOS BRANCOS, se' como...
nham quás» que exclusfvamente. de
mestiços de toda espécie! mamelu-
cof.mylatos, cafusos, CABRAS, bran-
coldes, bugroides e negroides de
vária espécie. E' o que se VÊ nas

gravuras dos antigos n-fóllo e no
pincel providencial do «perigoso»
Rugendas. . .

Defender, po;s, o NEGRO, de-
feridér o' MESTIÇO é defender a
tradição do Brasil eterno, Imortal.
Mostram-se, em grande parte, sus-
peitos de alta traiçfio os que nào
têm o sangue negro-luso-indio, tron-
co soberbo da Raça.

Até estrangeiros, ladrões ''o
nosso trabalho c bem estar que a
Pátria Brasileira dividiu generosa-
mente com files, dando-lhes mesmo
a melhor parte (como no caso ('as
infles pretas amamentando os patri-
c!os brancos e deixando os pretinhos
na mrtol), até estrangeiros bancam
«paulistas», separatistas, reclamando
um fusilamento disciplinar. . .

II outros, sistematicamente, ne-
gam serviço a negros nas suas obras
e empresas oue adquiriram da nossa
terra cdadivosa e 'ma».

Negros miseráveis! Negros de-
socupadosl Negros abandonados'
Negros desiludidos ('as rCV0tUçòes

canalhas que nào nos resolvem coisa
nenhuma! Negros briosos! para a
frente! formai na marcha lenta e
firme da reconquista do Brasil que
as forç;is do cinisme, da tralçào e
da finança Internacional nossa ini-
migo querem Impedir I

Negros sem esperança'

Marchar '
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. ACHA-5B Instalado na sede da Pren-
te Negra Brasileira bem mon- S

, : tado Qabinete Dentário aob a com- <
',./ . í ostenta direção do DR, J,S, CA- '•

}A : MARQO. -

J : Rim dn Liberdade 108, - s, Paalo !

ll •
NEGRO, lê e propaga

Que Õ teu jornal
" A VOZ DA RAÇA" 

'

Alfabetizar, Instruir, educar —
que belo apostolado '...

A escola da '•". v. ",. ,.<-<> sry,
a direção do dr. '-. 

Lucreclo auxi-
liado peta sta. Cefina Veiga ns
quais vôm dedicando seus maiores
esforços para educar - preparar as
criançaa — o elemento '':!s:co for-
mador de uma nacionalidade vlgo-
rosa, física e moralmente — a cri-
anca de hoje, o homem de amanhã,
us almas Infantis assemelham-se o"
dos pássaros, ao buscar as alturas ;
alacridade, vivesa, susto, choques,
para depn;s descreverem elegantes
e graciosas ervas rasgando o ar
COm rumor e entusiasmo.

Bis porque a ''•'. N. B. mantém
as aulas noturnas ; para Instruir não
só ns crianças, "ms como os adultos,
os quais tendo rs suas oblrgaçôes co-
tidianos, poderflo freguentar as aulas
'" i i s i' .'¦ in, q jj sl¦> noturnas.
Esta é m;!;s uma gloria para F. N.'. 

em possuir em se" seio um de-
partamento de combaie ao analfa-
betismo.

ciente e ra.*cs de
outras éoocas

S. G.

o or do

»r co Uelem

fo! o
campeio municipal de 

'A..'?.?,, 
cujo ti-

tulo no mm de '022, Iludiu-lhe a fé
pois a valorosa equipe da A. A. S.
Geraldo ousou lograr-lhe, levando
para a sua tenda o ambicionado ti-
tulo de campeão.

Com que saudades me lembro
daquele bem Fadado dia, em oue
do;s contendores disputavam um ti-
tulo de honra...

O s. Geraldo, clube constitui-
'.'o, somerde, de elementos de cor,
contra o Plôr, formado por brancos.

,:.ram nove horas do dia, de
domingo da Resurreiçâo, de 1923,
—cha da decisão do campeonato de
futebol do Centenário, — quando me
encontre' com alguns ('os elementos
sangeraldense que demandavam as
suas casas, afim de descalçarem,
pois, na véspera, sábado de aleluia,
tinham passado a noite em claro Eu
naquele tempo, era um '.'os mem-
bros da diretoria daquele clube; ir-
ritei-mo, flz-lhea ver a grande res-
ponsabilidade que Iam assumir dali
a algumas horas.

Em cada rosto, em cada risio-
nomia, notava-se um ar de esperan-
ça, pois, o desanimo, não tinha si-
quer, um sorriso da parte dos com-
ponentes do quadro que Ia ganhar
o campeonato.

E assim foi que no fogo, os
jovens pretos, cançadot, em conse-
quencia da noite perdida., anterior-
mente, produziram pouco, ou quasi
nada, no primeiro tempo, 0 adver-

De acedo com 0^ avisos ex-
pedidos e publicados neste (ornai
comunicamos que estamos procedeu.!
do á cobrança de assinaturas, o quefaremos até dia 15 do corrente, data
em que suspenderemos a remessa
deste orgam nos assinantes em atraso.

As assinaturas (novas ou re-
formar) poderão ser pagas, nesta ca.-
pita!, na redação ou cm" o nosso
cobrador e no Interior e Estados

/com os nossos representantes.

Em caso de mudança de res'-
detida pede-se avisar esta gerencia,

A Gerencia

********.:.a.>.:..;.*.X..;..:. .;,.;, .:..y..:.-..:„:.,>......

Biblioteca
Achn-se enriquecido a Biblfo-

blioteca da Prente Negra Brasileira
com a doação, que ora recebeu da
gentil Senhorinha Doutora UmbeÜna
Cabral e do sr. Osvaldo Martins*
ambos ardorosos frentenegrinos, dos
l;vros cuia a relação e" a seguinte:

Da Doutora Umbeíina Cabral
Plôr do '.ar, 

A Exilada, A Cas-
cata Rubra, ü Lírio da Montanha,
Ladi Shesburi, OrJeto, Marisia, Co-
rações Inimigos — de M. Deli.

Sonhos de Viagem A Moite
Dece — Henri Arde' ; A Semana,
laia Garem — Machado de Assis ;
Os Três Mosquitelros, Dama das
Camelias —Alexandre Dumas Pilho;
Amizade Amorosa —Júlio Lemaitre;
Historia de um belj©, - "erez lis-
cr;ch; Elía e Elena — Gastâo Bre-
ves; A Marcha — E. Sainl Gales ;
Bodas Negras — Almaquio Diniz;
A Indomável, Festa do Trianon —

Courts Mahler.

Do sr. Osvaldo Martins

A Ungua Francesa — Dr. P.
Ahn; Historia — Pinto e S;'va; Co-
ração de Cria.nça — Itila de Barros,

^míimiimiiuinmiiiimiimiimmtmmiiiii

sario, esfava com dois pontos e oa
seus torcedores já o aclamava cain-
peãoj mas como c!;z o provérbio:
sri melhor quem ri nor ultimo ...
Pois, ass;m, no segundo tempo, dían-
te da formidável pressão dos ne-
"ros, o Plôr, tivera de ceder, indis-
cutivelmente, os pontos conquista-
dos e mais um.

OhL. Meu Deus! que alegria,

quando descrevo estas linhas!...
S;nto, em mim, tamanha comoção,,,
parece-me que es*ou ouvindo os
gritos de entra !... centra !.. . nào
durma I... é sua ! ... E depois
aquela vozeria que se elevara, de-
moradamente nos ares: gôôool I
gôôôôt! E em triunfo, <09 onze»,
saírem carregados do campo, levan-
('0 para o S. Geraldo o centro de
Campeão Municipal do Centenário.

DEOCLECIANO NACIMENTO

NEGRO nSo te envergonhes

o*e ser ne?ro!

•••' ¦-AUSTA-T': nas fileiras fren-

tenegfinas, si i qw qtieres

("'evar o nível fT,o,,a' t

in,.c,(.'c,pr.' c'o v(iryrn.

De M: - • -^"~ z:c*w tmi rjj eu

/iía c a eleição o •><>s,;>- da nova
Diretoria da Delegação da
Frente Negra Brasileira
cm Passos.

A'>s trinta e um dias de v;,roo
de um mil novicentose trinta equa-
tro, nesta cidade de Passos, ás 11'¦•'"•as, 

uo C:!'e-G'or^._ rea!isou-se
num Assembléa da 'mente 

Negra,
te".(_o comparecido, as senhoras se-
nhores e cavalheiros que esta su-
bscrevem.

Pelo sr. Antônio Curveüo Ma-
chado, Delegado Especial da F. B.N'.
em Passos, foi convidado o sr. cel!
Sinfronio de Vasconcelos, digníssimo'
sub-prefelto desta cidade, para pre-
s;dir a sessào. Assumindo a presi-
denc;a da mesa, esse ilustre e'ptvs-
timoso cavalheiro, agradeceu a dis-
tfnçâo de oue fora alvo, e concitou
os presentes, a prestigiarem a movei
associação, cada. qual mais se es.
•orçando pelo bom êxito do mesma.
Em seguida, submeteu a apreciação
dos associados, os nomes dos se-
uitnte* senhorea que 

"oram 
aclama-

dos diretores da DçlegaçSoda P.N.B.
nesta cidade: Mario Ribeiro Rosa,
presidente honorário; Amorno Rizolia
de Paula, presidente; Benedito Vas-
concelos, vice-pres!den<e; Joâoüra-
ciano de Andrade, 'mzo"re;ro; 

Cae-
tano Curve'o Machado, t.o secreta-
rio; Joào Ruflno da Costa, 2.0 se-
cretario. Conselho: Lindolfo Silves-
•res Martins, Benedito Lúcio, Geraldo
Lourenço dos Reis e Benedito Serafim.
Depois de empossada essa Diretoria
o sr. Ce!, Sm'>omo de Vasconcelos,'
felicitou em vibrantes frazes, os em-
possados, e passou a presidência ao
sr. Antônio Rlzoüa de Paula. Este
nor sua vez, deu o palavra ao sr.
Lúcio Pelegrino, distintíssimo (orna-,;s'a 'oca!, ov^ discursou, pondo em
relevo os belos objetivos da mensio-
nada associaçáo, que visa aumãoda
Qente Negra Brasileira, de ambos
os sexos, para a sua elevação moral,
Intelectual, técnica, profissional e li-
slcaj assistência, proteção, e defesa
social, (uridlca, econômica, e do tra-
balho da Gente Negra, ,;iuda 

essa
oração que arrancou emesmstieos
aplausos do numeroso auditório o
sr. Antônio Curvelo Machado, que
tem sido um verdadeiro paladino da
undaçào da nova organisaçâo soma',

fez vibrante agradecimento, a todos
m'.e atendendo seu convite, anui'
compareceram.

Nada mais havendo a tratar, o
sr. presidente encerrou a sessão Eu
CAL rANO CURVELO MAC lAOO,
Lo secretario, lavrei a presente ata
que vai por todos os presentes as*
slnada.

LBIAM COM ATENÇÃO
Chamamo. attnçflo dot sr-. RWM ,.doa (,u Frente Negrs Brasileira, que •\.,..

rem negócios u tratar na su» decretariavirem, por obséquio, munidos do recibo"domez corrente.
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