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« I i i oro
mesmo idiMl, despertou
um
interesso geral parai: u S cousas literárias.
NMiiii liá duvidh qpe aw Acadentin- tlb: l.iitra» marcoiu uma
nova fasu: mil sou plano
lie
atLvidiidb emi todo. o
Brasil
Central: com
extraordinário
impulso para a frente,
com
unv vigoroso sacudir tlb' ma
A noticia ê, auspiciosa, sem rasmo- cm q y e cstlf 7.011a" est:u
dúvida, pois rcycia a decisão va* sendi)
mergulliadU,. gösse;
dos diretores e,sócios,-daquelii selou; até há pouco:
entidlide, do; intensificar. as
lvl promissora;. pjir.tanto,
a.
suas atividtidiis,. c.mi lUli.T:
noticia ontem estampada nesFundada lui pouco
mais tln: colunas; du quoi a' AVuu
dc um ano, a Academia de Le- dumiai, de: Iiutras doi Triâniras do Triângulo) Mineiro já gulo Mineiro, pretende elabo.
se tornou:;credora;', entretanto, rar e executar u m amplo, prodo reconliucimunUii do1 ioda es- grama- p.ãra o- ano - em curso:
ta região) como força atuante
l'oiv. outro ladoi a Auadtlttiii\<
e organizacü) no esfôrçó
de de: hutvas- estãr realiwiudoi, aiiih
levantamuntoMle seus padrões da,, um. tuaballio. dos- mais
de cullunat
consideráveis na aproximação,
A iniciativa' — quis-, SÍV deve das diversas comunidades do
notadamente
ao idealismo, do Jose Menilon.- Brasil Central,
libeça. e de outsas tíynisis repre das duas principais-: —
hcnttitiyas de
nossa: invelec-: ral;.1. ,e Uberlândia., já quo- a
tuu|iUUdi> — aleito do mérito: relundlii entidade funciona, siii
cíi:
dl' reunir; para
unv trabalho: niultaneaiiiL-nU'. nas duas
realizando em ambas
conjunto', as: expressões mais- dades,
importun.representativas tia- ihielíijen- sessões solcngs e
clir e' dti cultura da gçntír dlls- tes.
ta parle de Mi»as- (-ierais, isoTudo isso indica
à Acadiiladas outrora e às vezes
ul- mia de Letras- à- admiração e
ntusmui hemneiicamenu." feclm< ao recouliccimento dos triandas a qualquer contato,
na* fmiiVos dl- Uberaba,
Uliersuas atividades artísticas, com lâudiu. e diis- suus lUmiais ei?
elementos
traualbados
pelo tladusi

Foii nnliuiado
ontúiin. em1
iiinju.ilUs. cüiunus itiistis: jitiv
nulji quur a:. -ViiailUíniiu dil: Uniras. (Ibi.TiiuâíiSiilhl lUinuiiioise.
ícuniian bi-cvcmunti';. provável!
mente: niu próxima: semana;.'
a filiii db elaborar- oi som pno"
grama' db !açã"o>- nu- aiio> unicurso.

