
reuni» , sábado ú l t imo, para pr imeiro secretário, várias ve-
tomar diversus providências, zes reeleito., desde a sua fun-

inclusiví eleição da sua Dirc- dação. 
torta para o Biênio 1!)(»7/1Í?6S. Como sócio-fuiidador. dirc-

A escolha foi profundamen- tor. autor d? vários trabalhos 

te feliz, estando todos os di de envergadura. e também co-
rctÓres perfei lamente aptos mo responsável por vários 
para. dar ã sua missão o nu; is cursos ministrados, Edson 

cabal des ímpenho. Prata- vem prestando ã Acado-
Assinalamos também, com, mia. desde i; sua fundação, u 

satisfação, a recondução a u.i: ma colaboração de inestima-
cargo que tanto tem honrado vel valor, tornando-se a sua 

com a sua inteBronc*;: e cul- presença imprescindível na: 
tura do sr. dr José iMcndon- sua direção, 
ça. A Academia de T.etras con-

Presidente da Academia de tinua a contar também. na 
Letras desde a sua fundarão. sua Diretoria, no elevado pfis-
0 ilustre uherahense tem sido to da Vice Presidente, com 
um dos mais decididos aroui- ,iac.v de. Aísis, outro sócio-
tetos de seu prestigio e fie •fundador que tanto tem Í í i to 
suai projeção, cada vez maior, em prol do estahelocimcno. 
110 panorama literário do Falar- em Jacy de Assis é 

' il Central e de Minas Ge- passar em revista <> que a 
rais. cultura do Brasil Central tem 

\ \í—rle"iiii de I.etras de mais expressivo e vigoroso 
reúne boje nos s-s quadros' nas suas afirmações, 
as mais altas cxpressíVes de Diretor da Faculdade de Di-
nosso patriciado inMestun l . re'to de Uberlândia, juriscon-
já se tornou credora, nos seus sulto de nomeada, a sua pre-
poucos anos de existência, d..s sença nas letras jurídicas e 
nviis apreciaveis serviços à na l iteratura é constante o 
literatura e à cultura desta marcada por excepcional bri-
parle do pais. com os seus lho. Na Academia e prlnci-
excelcnles cursos. supiyior- pahnente na sua Diretoria, 
mente, ministrados por verdi- r'*nrp«onta Uberlândia. «eu di-
deiras autoridad 's no assim- nam ismo c pu jança intelec-
to. e Seus concursos de tanta tual. 

receptividade em Uberaba e As eleições foram realmente 
em todo o Triângulo. f r i t o s , através da escolha nr 

Fa!ando-se na Academia de ccrtada de todos os nomes 
1 "tvas não se pode. ainda, lembrados para preencliimen-
deixar de mencionar o nome to dos diversos cargos, não só 
de outro incansável baluarte os mencionados mas t ambém 
ile sua grandeza e bri lho: — todos os outros. 


